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باب فضله وبياان مان  ي كتابه )بلوغ المرام( كتاب الحج:ف -رحمه هللا-بن حجر ايقول الحافظ طالب: 
ة إلى العمارة ))العمر قال:  -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -رضي هللا عنه-عن أبي هريرة  ،فرض عليه

 .[ممفق اتيه] والحج المبرور ليس له جزاء إال الجنة(( ،كفارة لما بينهما
هبيهدددئ محمدددد واتدددى  لددده وصدددحبه   وصدددتى هللا وسدددتم وبدددئر  اتدددى ابددددي ورسدددوله  رب العدددئلمينالحمدددد   

  :مئ بعد    جمعين
إجئب  اتى   يدر وال   دمئ:وهظراق لضيق الوق: فال مت  :  مئب الحو-رحمه هللا معئلى-فتد قئأ المؤلف 

ولددو لددم ي ددن فدد   ددحي   والتدددر المتددرر شددرحه  وعددل  فئلمدددة  مددس  يددئم  ممددس إليدده الحئجدد مددن ائسددشت  إال مددئ 
لكن مئ ال يدر   ؛لمئ  فئي الوق: المترر -اتيه الصالة والسالم-ف  صف  حج  الهب  ائحئديث إال حديث جئبر 

مددن ف مددئب الحددو والكمددئب سددبق الكددالم اهدده مددراراق فيمددئ متدددم   بعضدده : قددوأ  جتدده : قددوأال    تدده ال يمددر  بعضدده
  ب:هده التصدد :الحدو مصددر حدو يحدو حجدئق ويعرفوهده فد  التغد   والحو بفمح الحئء و سر ئ لغمئن وقراءمئن   مب

  واقمصددر الحددئفث    يددر مددن المددؤلفين اتددى الحددو  قصددد بيدد: هللا الحددرام ئداء الهسدد  ائكبددر :وفدد  اصدد الحام
ال   والعمرة دا ت  فد  الحدو ولدحا يعددأ بعضدام ادن الحدو إلدى المهئسد    هسد ين الحدو والعمدرةلتئلكمدئب معتدود فوا 

  .و    شمل
رضد  هللا -فد  حدديث ابدد هللا بدن امدر ف  مومدن مبئهيده العظدئ  الحو ر ن من  ر ئن اإلسالم بئإلجمدئ 

  به  اإلسالم اتى  مس: شائدة  ن ال إله إال هللا)): -صتى هللا اتيه وستم-: قئأ رسوأ هللا قئأ -مئمعئلى اها
قئم الصالة  و ن محمداق رسوأ هللا يمئء الز ئة  وا  متدم مئ ف  متديم الحو اتى الصيئم  وصوم رمضئن((  والحو  وا 

ئهدده  دددالم فيدده شدد ء مدددن  ؛يددداو إلدددى إائدمددهوال  رى مددئ    و الع ددس فدد  الدددورة السدددئبت  فدد  شددرح  مدددئب السددير
  .ال وأ وقد مضىالمفصيل و 

ولو لم يرد فيده إال مدئ   كيد ف   مري مئ جئء من هصوص الكمئب والسه الحو جئء ف  ش:هه والمشديد والم:
ِّ َماجئء ف  قوله معئلى:  ّ َعَلى النَّاّس ّحجُّ اْلَبْيا ََ ّإَلْياّه َساّبي ا }َولِلّه والجمتد  المد   [( سدورة  أ امدران79)] {ّن اْساَتَطا

 ؛ حا ممئ يشدد وعؤ د وعبين   مي   حا الدر ن  [( سورة  أ امران79)]{ هللا َغّنيٌّ َعّن اْلَعاَلّمينَ َر َفّإنَّ َوَمن َكفَ }متيائ 



 {َوَماان َكَفاارَ }: --جددل واددال--ئن ارمبددئج جمددل التددر ن وا ددف بعضددائ اتددى بعدد  لدديس اب ددئق  ن يع ددف قولدده 
بئسدم ئامه الحدو ولدم يحدو  هده ي فدر  فيده متددرة ولحا يرى بع    ل العتم  ن الدح  لديده   اتى بيئن فر  الحو

لكددن الجماددور اتددى  هدده ال ي فددر مددئر   ؛بعدد  المئلكيدد   بتيدد  ائر ددئن  روايدد  اهددد الحهئبتدد  اإلمددئم  حمددد يهصددر ئ
)) العادد الدح  بيههدئ وهيدهام مدئ جدئء لكن جئء فيائ من الهصوص ال ئص   ؛وال الف ف  الصالة  ائر ئن ال ال  
المتصددود  ن مددئر  ائر ددئن ال ال دد  اتددى   المددر ة والكفددر مددر  الصددالةبددين العبددد  و   اددئ فتددد  فددر((الصددالة فمددن مر 

ن  ددئن الجماددور اتددى  هدد    ددر اظدديم وال ي ددرم مددن الدددين   سددمعهئ  ددحا  ن اإلهسددئن  وهدده ال ي فددر  ه ال ي فددروا 
 ن يهظدروا مدن  دئن ا :هصدئر هده  مدب إلدى ائ -رض  هللا معدئلى اهده-بئلكتي   ن ائمر سال ال  جئء ان امر 
))مددن اسددم ئ  الحددو ولددم يمدد: فتيمدد: إن شددئء  ئق وعددروى  يضددئق مرفوادد احا جدددي فتددم يحددو  ن مضددرب اتيدده الجزعدد 

ن شددئء هصدراهيئق(( ال يصدل إلددى حددد و   بددل  د تده ابددن الجدوز  فدد  الموضددوائ:  لكددن رفعدده ضدعيف جددداق  ياوديدئق وا 
و  يدر مدن الشدبئب الم تفدين الدحين   يري من ائر ئن اظيم جداق فش:ن الحو  غ  ضعيف مرةالمتصود  هه   الوضع

وهللا السده   دحي رهيددع  :ومدع حلد  يتدوأ  شديشئق يمبدر   بدوي  ن يحدو بدهبدل الدحين ال ي تفادم الحدو   لدديام االسدم ئا 
 مدع ائسدف  هادم يمعتدل بدراسد  وبعد  الشدبئب و   رحتد   و هز د ولديس  هدئ  دراسد  وعدروح   هرعد هسمغل الوقد:
و دل  دحا مدن   وال  سم يع  ن  حو  وهللا مستيم البحث ف   وأ الدراس  بعد الحو :يتوأ  ي ار  الب الكتيئ: الش

مسدتيم  :ر ن مدن  ر دئن اإلسدالم متدوأ  فراش  اإلسالمممر  فرعض  من  ؟!يئ     لمئحا مدرس  ه:  إي ئر الفئهي 
لمدئ يجد  الحدو فد     دحي ائيدئم رهيدع وال  سدم يع :تدوأامن ي فضالق    حي سمعهئ ئ مراراق  !البحث ف   وأ الدراس 
ومدع    م  ن يحجدوا بادميمبدر   بدئؤ مدع  ن الحدو ال ي تفده شد ء البمد     يدر مدن الشدبئب   سه  مدئ فيادئ رهيدع هحدو

مدددئ يددددرع  ادددن اآلن مسدددم يع  ن محدددو   والمبدددئدرة المبدددئدرة  فئلحدددحر الحدددحر  حلددد  يمعتتدددون بادددحي ائادددحار الوا يددد 
 من ال رعق الح  هعيشه وهمفيؤي هعم  ال يتدر ئ   مئ مسم يعيم ن يج  وق: من ائوقئ: ال سمح هللا   المسمتبل

  دحي الدبالد ومصدت  الفجدر فد  البيد: مصدت  المغدرب فد   مدئ  دئن اتيده الهدئس فد  الدزمن المئضد إال من ارف 
ومسدمع إن   ومتدر  إن شدش:  شدش:ومشدرب مدئ   م:كل مئ مشدئء  ممصل بمن مرعد  مرمئح جداق   و ه: مرمئح  الحرام
 ئهدد:  ددالب العتددم مامددئ وعمعددين  ددحا فدد  حددق   فعتددى مددن  تددف  ن يبددئدر  ومهددئم  يضددئق و هدد: فدد  ال رعددق  شددش:

فددور  و اتددى  ددل  ددو اتددى ال  اتددى  ددالف بددين   ددل العتددم فدد  الحددو  إحا  ددئن يسددم يع فعتيدده  ن يبددئدر م  اددحار 
  لكدن الدح  رجحده ابدن التديم  هده فدر  سده  مسدع ؟شدر  دالفو ل  دئن فرضده سده  سد:  و مسدع  و ا ؟المرا  

ئهدده ال يدددر  مددئ  ؛جددل بدئلحولكددن ومددع حلد  اتددى اإلهسددئن  ن يمع ؛ ددل العتدم يددرون  هدده اتددى المرا د و  يدر مددن   
إهمدئ   لدم يحدو سده  مسدع -اتيده الصدالة والسدالم-اتدى التدوأ المدرجح والهبد  و وهه فر  سده  مسدع   يعر  له

-والهبد    فد  السده  المئليد  سده  اشدر ئمدور -اتيده الصدالة والسدالم-وحدو   وحجدئ بئلهدئسيدئق بعث  بئ ب در وات
لكددن  هدد: مددئ يدددرع   ن  ؛فمضددمون  هدده يحددو مددن قئبددل   فعئلدده و قوالدده مددن الددوح يمتتددى  -اتيدده الصددالة والسددالم
 ن ال ا :وات  لي:حهئ ف  الهئسقدم بين يديه  بئ ب ر  -اتيه الصالة والسالم-و يضئق الهب   ؟معيش إلى قئبل  و ال

ال  -اتيدده الصددالة والسددالم-والهبدد     ددئهوا ي وفددون اددراة او ن ال ي ددوف بئلبيدد: ارعددئن  يحددو بعددد العددئم مشددر 
  و لفوا  حي المهئظر  الهئس   إال بعد  ن اسممر و ل إهسئن سو  ال ي يق  حي المهئظر  حي المهئظري يق رؤي   

وعدرى المومسدئ:   وسدمئ  ائ بدئر  وسئشل اإلاالم مجد مدن يمعتدل بمشدئ دة ائ بدئرف     مئ  لفائ   ل الجئ تي 



لدم يحدو  -اتيده الصدالة والسدالم-الهبد    مدن غيدر  ن يمد: رو شبئي العدراة   وعرى العراة  من غير  ن يممعر وجاه
اتيده -ادن الهبد  غده  مئ مئ يهبغ  مبتيئوهتغ  حجئ بئلهئسفوبعث  بئ ب ر وات    ف  السه  المئسع  مع  هه فر 

اتيه الصالة -من   ل العتم من يرى  ن الهب    من قئبل -اتيه الصالة والسالم-فحو الهب    -الصالة والسالم
بسدبب الهسد ء   المحددد لده شدرائق ئن الحو ف   حي السه  لدم ي دن فد  وقمده  ؛لم يحو ف  السه  المئسع  -والسالم

  فصئدف: الحج  وقمائ المحدد لائ شدرائق   السه  العئشرة اسمدار الزمئنلكهه ف   ؛الح  يفعته العرب ف  جئ تيمام
ووقدف   قبل  ن يفر  الحدو  قبل حج  الودا   قبل حل  -اتيه الصالة والسالم-حو الهب    مهام من يتوأ  حا

ولددحا جددئء فدد  حددديث جبيددر بددن   الحمددسمددن  رب الهددئس وقوفدده مددع ائمدد  الهددئس و ددوواسددمغ  مددع الهددئس فدد  ارفدد 
و دحي فد  حجد    واقفدئق بعرفد  فئسدمغرب -اتيده الصدالة والسدالم-فدر ى الهبد     ضدل دابمده وبحدث اهادئعم لمدئ م 

و مدئ بعدد    اه  قبل فدر  الحدو  مس:ل   الفي  بين   ل العتم ؟و ل حو مرة  و مرمين  سئبت  اتى حج  الودا 
 .-لصالة والسالماتيه ا-الحج  الم  ود  فيائ الهئس   لودا إال حج  افرضه فتم يحو 

 -رضد  هللا اهده- رعرة من فر  اتيه  ان  ب  وهيئن   : بيئن فضته-رحمه هللا معئلى-يتوأ المؤلف 
هظيددر حلدد  جددئء فدد  الصددالة  ))العمددرة إلددى العمددرة  فددئرة لمددئ بيهامددئ((قددئأ:  -صددتى هللا اتيدده وسددتم- ن رسددوأ هللا 

وفدد   ضدئن  فددئرا: لمددئ بيددهان مدئ اجمهبدد: الكبددئشر((ورمضددئن إلددى رم  والجمعدد  إلدى الجمعدد   ))الصدتوا: ال مددس
هظدر ولدهعتم  ن  دحي العبدئدا: الم فدرة المدراد بادئ العبدئدا: المد  مدؤدى اتدى متمضدى  ))مئ لم مغش  بيدرة(( :رواي 

 مددئ الصدالة المد  لدم ي درم مهاددئ   وواجبئمادئبحيدث يدؤمى بادئ اتدى المتمضددى الشدرا  ب:ر ئهادئ وشدرو ائ   الشدئر 
  فبادئ وهعمد: حي  مدئ  لمدح شديخ اإلسدالم إلدى  هادئ إن  فدر: هفسدائ  ؟!مئ الح  يرجى مهائ  بعشر ئصئحبائ إال 

  الصدالة مهادى ادن الفحشدئء والمه در  ادئ   ئر دئوممرمدب اتي  فتهحرص اتى  ن هؤد  العبئدا: الم  مؤم   مئر دئ
 ف  ت د دل  دحا      سدتم مدن صدالمه يدزاوأ المحرمدئ:بعدد  ن يومدع حلد   [( سدورة البتدرة381)] }َلَعلَُّكْم َتتَُّقاوَن{ :الصديئم

والصيئم المورث لتمتدوى  دو الدح  يدؤدى   الم   دي:  مئ  مر بإقئممائلكن المراد بئلصالة الصالة  ؛ال ؟ف  ال بر
ح رهددئ فدد  الدددورة    ددم بعددد حلدد  افعددل مددئ شددش:  لدديس المددراد مددن الصدديئم مجددرد اإلمسددئ   بواجبئمدده و دابدده وسددههه

 ددل  ددحا الصدديئم   واهت ددع ومفددرع لتعبددئدة مددن يف ددر اتددى ال مددر  مددن اامددزأ الدددهيئ اتددى حددد زامددهالمئضددي   ن م
 مئ ائمور المبئح    لبع  ائمور المحرم الصالة الم  يهشغل صئحبائ اهائ بئلم  يط   ال وهللا ؟يورث المتوى 

 مددئ إحا امددر بئلتيددل   اتددى هللا لكدد  يتبددل --جددل واددال--التتددب ال بددد  ن يعمددر بددح ر هللا   قدد ال يسددتم مهاددئ  حددد
ئن التتدب مدئ سدم  قتدب  ؛والتئأ والشبائ: والم رو دئ: واالسمرسدئأ فد  المبئحدئ: فضدالق ادن المحرمدئ: يهشدغل

و هددد: فددد   ضددديق الظدددروف وائحدددواأ فددد  ليدددئل  العشدددر يجممدددع قتبددد  محدددرص  شدددد الحدددرص اتدددى  ن   إال لمتتبددده
ئهد   دوأ العدئم فد   ؛مدئ مجدد شد ءر الح ر والصالة والدمالوة مرعد  ن مجمع قتب  ومسمحض  معمكف مئ مسم يع

فم ل  حي العبئدا: الم  فيائ  حا االهصراف التتب  يهددر  ن   اتى اجممئ  التتبوم ل  حا ال يعئن   التيل والتئأ
  جددرومدئ اددى حلدد  فدئ: الشد ص مسدع   اشدئر ائ  يمرمدب اتيادئ بتدددر مدئ يسمحضدر مهادئئ   ئر دئ  ممرمدب اتياد

فدد  ولددحا ال يمرمددب مددن   ئر ددئ   بددئل وا ر والاددواجس   ددحي مشددغول   و معمددورة بددئل  را:   اشددئر صددالمه مسددع
و ددحا   -اتيدده الصددالة والسددالم-لتهبدد   إمبئاددهوبتدددر   وبتدددر هيمدده  مددن قتبددهإصددالح الددهفس إال بتدددر مددئ حضددر 

  .الموضو  ي وأ



الجمادور اتدى  ن  ((العمرة  فئرة لمئ بيهامدئ ))العمرة إلى: -اتيه الصالة والسالم-المتصود  ن ف  قوله 
يسدمدأ بادحا  (( فدئرة لمدئ بيهامدئ))  فيائ مدن الموبد و مئ الكبئشر ال بد   الحهوب الم فرة باحي العبئدا:    الصغئشر

  وال محديددد  وال  را دد  فد  حلدد   وال حددد ئقدل مدددة بددين امدرمين   مدن يددرى مدن   ددل العتدم  ن مكددرار العمددرة مشدرو 
ن  ئ  مدئ حصدل لتهبد    مكون إال ف  السه  مرة واحدةال  ئومهام من يرى  ها  ن اإلمئم مئل  يرى  را   المكراروا 

المتصدود  ن  دحي  قدواأ ال دليدل   الشدعرومهام من يرى المكدرار ال ي دون إال بعدد هبدئ:   -اتيه الصالة والسالم-
يحدث اتدى الشد ء ئهده قدد  ؛تمضد  الم صديص و مر ده لتفعدل ال ي -اتيده الصدالة والسدالم-ومجرد فعتده   اتيائ

 دل   ومدع حلد  مدئ ااممدر فد  رمضدئن  حث اتى العمرة ف  رمضئن وهين  هائ معددأ حجد   وال يفعل رفتئق بئئم 
لكن يهبغ   ن يالحث مدع حلد   ن مهدو  العبدئدا: مدن  ؛ال مشروا  ؟ ن العمرة ف  رمضئن ليس: مشروا  :هتوأ

 هده ال يفدو:  :ائمر ال ئه   هسئن  ل يوم ي: ح امرة ويع ل العبئدا: ائ رى يعه  مئ يهشغل اإل  الشر متئصد 
فإحا وازن اإلهسئن بين  مور ديهه ودهيئي فال  حد يمهعده مدن ابدئدة    امئأالعمل الصئلح مئ  و   م مهه من باحا 

ن زام بعضام حل   واإلك ئر من المعبد ليس ببدا   جئء الحث اتيائ   .وا 
الحدو المبدرور يتدوأ   دل  ((والحدو المبدرور لديس لده جدزاء إال الجهد   لعمرة  فئرة لمدئ بيهامدئالعمرة إلى ا))

 :قئأ ؟ يب ومئ يدرع  ان التبوأ  ومهام من يرى  ن الحو المبرور  و المتبوأ   و الح  ال ي ئل ه إ م :العتم
إلدى  ن  دحا مؤشدر   حئلده قبتادئب:ن مكون حئأ اإلهسئن بعد العبئدة  فضدل مدن   التبوأ  هئ  االمئ: و مئرا: ف

   دحي العبدئدا: العظيمد  بئرمكدئب المحرمددئ:لكدن مدئحا ادن الدحين يسدمغتون  يدئم العيدد المد  معتدب  ؛ابئدمده متبولد 
لكن ارمكئب  ؛وسع المبئحئ: ف  ائايئد ال ب:س بهم  فيه فسح  -و  الحمد-والدين    حي  مئرة اتى ادم التبوأ

 و  ددو   الحددو المبددرور الددح  ال ي ئل دده إ ددم  اتددى ادددم التبددوأ --جددل واددال--هللا  دليددل والعتددم اهدددالمحرمددئ: 
))من حدو فتدم يرفدث ولدم يفسدق رجدع  فضل من حئله قبته و مئرة التبوأ  ن مكون حئأ الحئم بعد الحئم   المتبوأ

  مدئ يدمكتم  بدداق   يئ د الحو  رهع   يئم لو اإلهسئن ي يط الفدم   :  ير من الهئس يتوأ من حهوبه  يوم ولدمه  مه((
حفددث الددهفس وحفددث التسددئن  ددحي  ددوأ العددئم بئلتيددل والتددئأ يعددئن اتددى لكددن م ددل مددن اسددمغل  ؛ رهعدد   يددئم مددئ يضددري

ئهاددم ال  ؛يعهدد  الشدد ص الددح  يسددم تل بعدد  الهددئس  إهسددئن يجددد  ددحا مددن هفسدده  ددل  مددئ يم ددن ؟ائيددئم ائرهعدد 
رشدئدو   إمئ دالل  اتى  ير  ئس ف  مجئلسام  ير من الهيتعون ف  بع  ائمور الم  يزاولائ    موجيه وهصدح وا 

ويعمدحرون   وقدد ال ممسدع لده مجئلسده  وعزامدون  هده  تيدل  م ل  حا يسم تته   يدر مدن الهدئس   و س و:   و ح ر
 فيدف  دو صدئحب التيدل  ن و ي دبيهمدئ الشد ص الدح  مدئ شدئء هللا   زعئرماموعمعتتون إحا  تب   إحا  راد  ن يزور م

ان يعه  م ل  حا إحا  ئن ائش اتى  حي العيش   ل يسم يع  ن يمس    مف ه ب:ارا  الهئسواله : وال أوالتئ
  .والمجره   كبر بر ئن  مئ يم ن ؟الكالم ف  ائرهع  ائيئم

 -صدتى هللا اتيده وسدتم-جئء ف  حديث جدئبر اهدد  حمدد  هده  ((والحو المبرور ليس له جزاء إال الجه ))
فشددئء السددالم((  ))إ عددئم ال عددئم: سددشل اددن الحددو فتددئأ وال شدد   ن إ عددئم ال عددئم   ولكددن الحددديث فيدده ضددعف وا 

فشئء السالم   م توب  :والعمدرة  وال بدر ضدعيف  فاو ممئ يعدين اتدى بدر الحدو  جئء: الهصوص بئلحث اتيهوا 
البيدد: ئداء الهسدد   زعددئرة  هدده ئداء الهسدد  ائصددغر  المتصددود  والمددراد باددئ زعددئرة البيدد: لت ددواف والسددع   الزعددئرة

 وحتق  و متصير.  سع من  واف و  الم ون   ائصغر



عاام علاايهن ن))قاال:  ؟جهااا نسااء يااا رساول هللا أعلااى ال :قالاِ: قلااِ -رضاي هللا عنهااا-وعان عاشةااة 
وعن  ،وأصله في الصحيح ،سنا ه صحيحواللفظ له وا   ،رواه أحم  وابن ماجه ((والعمرة جها  ال قتال فيه الحج

ياا رساول هللا  :أعراباي فقاال -صالى هللا علياه وسالم-أتاى النباي  :قاال -رضاي هللا عنهماا-  هللا جابر بن عبا
وأخرجاه  ،والاراجح وقفاه ،رواه أحما  والترما   ((وأن تعتمر خير لك ،ال)) :قال ؟أخبرني عن العمرة أواجبة هي

    .((فريضتانالحج والعمرة )) :مرفوعاا  -رضي هللا عنه-ابن ع   من وجه آخر ضعيف عن جابر 
لم يحو إال  -صتى هللا اتيه وستم-ف  الحديث السئبق ارفهئ  ن الهب   -رحمه هللا معئلى-يتوأ المؤلف 

 دم؟  -اتيه الصدالة والسدالم-و مئ بئلهسب  لتعمرة فتد ااممر الهب    و   حج  الودا   مرة واحدة بعد فر  الحو
اتيددده الصدددالة -المددد  مدددع حجددده  :والرابعددد   الجعراهددد  :وال ئل ددد   التضدددئء :وال ئهيددد   الحديبيددد  :ائولدددى   رهدددع مدددرا:

اتى ابن امر حيهمئ زام  ن  مئ ف  حديث ائشش  ف  الصحيح الح  اسمدر : فيه   و تائ ف  التعدة  -والسالم
 إال و دد  -اتيدده الصددالة والسددالم-إهدده مددئ ااممددر الهبدد   :قئلدد:  ااممددر فدد  رجددب -اتيدده الصددالة والسددالم-الهبدد  
ن  ئن بعضام يجعل الم ب: متدم اتى الهئف   مئ ااممر ف  رجب قطو   معه اتيه الصالة -ويتوأ  ن الهب    وا 

لكدن الجمادور  ؛ دحي العمدرةهسدي:  -رضد  هللا اهادئ-ائششد   ن و كدوم  ااممر فد  رجدب لتدوأ ابدن امدر -والسالم
  .-ئرض  هللا معئلى اها-افت  لعئشش  مو   اتى  هه لم يعممر ف  رجب

يئ رسوأ هللا اتى الهسئء جادئد؟ مسد:أ لمشدئر   :قت: :قئل: -ئرض  هللا معئلى اها-ائشش   وان :يتوأ
  فمرعددد  ن مشددئر   ومصدددر اددز المسددتمين  و هدده حروة سددهئم اإلسددالم  فدد  فضددتهلمددئ ورد فدد  الجاددئد   فدد  الجاددئد

حأ الجاد واسمفراع الوسدع فد  والجائد وه ((هعم اتيان جائد ال قمئأ فيه  الحو والعمرة)) :اتى الهسئء جائد؟ قئأ
حأ جاددد بددوالحددو والعمددرة فيامددئ   ال سدديمئ مددئ فيدده مشددت   ئلجاددئد الشددرا  االصدد الح  -اددز وجددل- ئادد  هللا 

 ((اتدديان جاددئد)) :لكدن  هددئ يتدوأ ؛و تمددئ يحمدئم إلددى معئلجدد  مدع الددهفس ومجئ ددة فاددو جاددئد  ومشدت  فادد  جادئد
ّ َعَلى  حي الصيغ  مدأ اتى الوجدوب اتديان ))  دل العتدم  دصديغ  وجدوب اهد [( سدورة  أ امدران79)] النَّااّس{ }َولِلّه

ن حصل قمل ومو:    مئ  و ش:ن الجائد  والمتصود  هه ال قمئأ وال متئمت  متصودة لحامائ ((جائد ال قمئأ فيه وا 
ن  امدئأ فد  السدهوا: ائ يدرة بعد  مدئ يم تبده الحدو مد   حا ليس بتمئأ وال متئمت   ف  الحو بسبب زحئم وشباه

لكهده ال  ؛ و بعدد الدزواأ فد  ال دئه  اشدر جادئد  ضدحى يدوم العيدد مد الق ح ب ليرمد  الجمدرة من   التمئأقرعب  من 
ن حصل فيه مئ يحصل ف  التمئأ من مو:  قمئأ فيه متصود لحامه بسل السيوف وشباائ   .وهللا المسمعئن  وا 

ياّه ّإالَّ ّبّةا ّه اَفنُفاّس{ }َوَتْحّمُل َأْثَقاَلُكْم ّإَلى َبَل    ((اتيان جائد)) ِّ وشد ص  [( سدورة الهحدل9)] لَّْم َتُكوُناوْا َباّل
 سبئب ووسدئشل ميسر له جميع    هئ ابن مت   مئ يتزم   حو بدون شق ائهفس :من الممرفين من  بهئء المتو  قئأ

رة ف: ددح: إحدددى وهيهمددئ  ددو سددئشر إح مددر بشددج  مددن يمددين وشددمئأوالهددئس يحمفددون بدده   فحمددل فدد   ددودم  الراحدد 
لكدن ال بدر  ؛فرون بعد  وسدئشل الراحد و وعدوعيسرون   واآلن يعتن ان بع  الحمال:  هائ بئلراح  المئم   ايهيه

))اتديان جادئد ال قمدئأ ال بدد مدن المشدت  فد  الحدو  ائمدواأ مامدئ بدحل: مدن   ال بد من شق ائهفدس  لن يم تف
باددحا الحددديث مددن يسددمدأ   مددرة محددل  ددالف بددين   ددل العتددموالع   مددئ وجددوب الحددو بئإلجمددئ  فيدده الحددو والعمددرة((

لكهددده ضدددعيف  وممدددئ يسدددمدأ بددده  ؛ ن الحدددو والعمدددرة فرعضدددمئنالحدددق   وسدددي:م  فددد  حدددديث العمدددرةبوجدددوب  :يتدددوأ



ّ{لوجوب العمرة ائمر بئإلممئم  ))حدو ادن وفيده  يضدئق اتدى مدئ سدي:م   [( سورة البترة371)] }َوَأّتمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِلّه
 و و المرجح.   بوجوب العمرة : ل  حا ممئ يسمدأ به من يتوأ  بي  وااممر((
سددهئدي صددحيح  والتفددث لدده  اإلمددئم  حمددد وابددن مئجددهرواي ا :يتددوأ ا يعهدد  صددحيح صددته فدد  الصددحيحو   وا 

 فضدل  لكدن  ))القدئأ:  ؟يدئ رسدوأ هللا هدرى الجادئد  فضدل ائامدئأ  فدال هجئ دد :حدديث ائششد  قئلد:من  الب ئر  
  لمدئحا  ورد الحدئفث روايد   حمدد وابدن مئجده ومدر  روايد  الب دئر ؟ هعدم لديس فيده ح در لتعمدرة الجائد حو مبرور((

 و   حا وجددد:  صددل التصدد لكددن إ ؛لددو  ددئن فيدده ح ددر العمددرة لصددئر فدد  الصددحيح   صددته فدد  الصددحيح :ولددحا قددئأ
  . مئ  هئ  حف  الصحيح صئر  صته ف  الصحي ء من جمل الحديث لش بع  مئ يشاد
 : اراب  فتئأ -صتى هللا اتيه وستم- مى الهب   :ئأق -رض  هللا اهامئ-وان جئبر بن ابد هللا ا :يتوأ

والددراجح   رواي  حمددد والمرمددح  و ن معممددر  يددر لدد ((  ال)) :فتددئأ ؟يددئ رسددوأ هللا   برهدد  اددن العمددرة  واجبدد   دد 
ولددو   ويسددمو  فدد  حلدد  المرفددو  والموقددوف  ضددعيف ددو   مرفواددئق وموقوفددئق    ددو اتددى  ددل حددئأ  ددو ضددعيف وقفدده

  ه  يضددئق ضددعيف جددداق  مددئ  ن الحددديث الددح  يتيدد  ه لددم يصددحلكهدد ؛فدد   ن العمددرة ليسدد: بواجبدد صددح لكددئن هصددئق 
واتدى  دل  ((الحو والعمرة فرعضدمئن)): بر مرفوائق ان جئوجه   ر ضعيف بن اد  من او  رجه   والراجح وقفه

ّ{ :من اآلي حئأ ال يوجد ف  البئب  صرح  ))اتيان  :والحديث السئبق [( سورة البترة371)] }َوَأّتمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِلّه
وح دم العمدرة   فومئ ادا حل  فادو ضدعي ))حو ان  بي  وااممر(( :وفيه  يضئق  جائد ال قمئأ فيه الحو والعمرة((

وال يعهد   ن وجوهادئ   و د  واجبد  اهدد الحهئبتد   يمائبسده : ل العتم فئلحهفي  والمئلكيد  يتولدون مس:ل   الفي  بين   
والعمرة  مئ سمعهئ   لكن ليس م ل وجوب الحو  الحو ر ن من  ر ئن اإلسالم ؛ي: م من مر ائ  م ل وجوب الحو

ومدن ال   والشدئفعي  قدولام  تدوأ الحهئبتد   هادئ واجبد  يد: م مئر ادئ  غئي  مئ  هئل   ن من مر ادئ يد: م  م متف فيائ
إهمدددئ فيادددئ ائمدددر   لددديس فيادددئ ائمدددر بدددئلحو والعمدددرة  حو والعمدددرة ن اآليددد  ليسددد:  مدددر بدددئل :بدددئلوجوب يتدددوأ يتدددوأ

  لكددن مددن د ددل فياددئ لزمدده إممئماددئ ؛الحجدد  ال ئهيدد  واجبد   م هفددل؟ هفددل  والهسدد  إحا شددر  فيدده لددزم إممئمدده  بئإلممدئم
مجدون بم دل الحدديث الدح  سدبق حدديث جدئبر اتدى ويح  لد  مدن د دل فيادئ لزمده اإلممدئمومدع ح  ال ئهيد  هفدل امفئقدئق 

  ومعاددم  يضددئق ائصددل ائصددل ادددم الوجددوب ائصددل ادددم الوجددوب فددال بددد مددن هئقددل اددن  ددحا ائصددل  ضددعفه
 .لمرجح اهد   ل المحتيق وجوهائلكن ا ؛وسمعهئ  دل  من يتوأ بئلوجوب المس:ل   مئ ح رهئ  الفي 

)) : -صالى هللا علياه وسالم-قاال  ؟هللا ماا السابيل ياا رساول :قيال :قاال -رضاي هللا عناه-وعن أنس 
وأخرجه الترم   من ح يث ابان عمار أيضااا  ،والراجح إرساله ،وصححه الحاكم ،رواه ال ارقطني ))الزا  والراحلة

 .وفي إسنا ه ضعف
 ؟مدئ السدبيل  يدئ رسدوأ هللا :قيدل :قدئأ -رضد  هللا معدئلى اهده-وان  هدس   -رحمه هللا معئلى-هعم يتوأ 

ََ ّإَلْياّه َساّبي ا{ :مشئر إليه ف  قولدهال يعهد   ))الدزاد والراحتد ((قدئأ:  ؟مدئ السدبيل [( سدورة  أ امدران79)] }َمّن اْساَتَطا
يعهدد   ددل مفسددير السددبيل بددئلزاد  ؟ و ممددئ مم تبدده االسددم ئا  الددزاد والراحتدد  ؟ ددل مددن وجددد زاد وراحتدد  يتزمدده الحددو

ال فاو ضع فد  و رعق   در مدن حدديث ابدن امدر   ئهه من  رعق مرسل ؛يفوالراحت  يعه  اتى فر   بومه وا 
يعهدد  مددن وجددد زاد وراحتدد   ؟مفسددير السددبيل بددئلزاد والراحتدد   ددو مفسددير بئلم ددئأ  و مفسددير بئلم ئبتدد   سددهدي ممددرو 
لكهده ال ي بد: اتدى  دحي الراحتد  يتزمده الحدو  و ال يتزمده؟ هعدم  ؛افمرضدهئ  ن شد ص وجدد زاد وراحتد   يتزمه الحو



ال يتزمدده إال  ن يجددد  : ددل هتددوأ  شدد ص بم دد  ويسددم يع  ن يصددل إلددى المشددئار بهفسدده مددن غيددر راحتدد   يددب
لكن جل الهئس ال يمم ن من  داء الحو إال بدئلزاد  ؛فعتى  ل حئأ ال بر ضعيف  راحت ؟ يتزمه ولو لم يجد راحت 

يجد   ئهه قد يجد زاد وراحت  ؛ئلغيرواتى  ل الحئأ الوجوب إمئ بئلهفس  و ب و   ممئ يم تبه الوجوب   والراحت 
ف  حديث من  مئ سي:م    لكن ال ي ب: اتى الراحت  ؛اهدي زاد وراحت   قدرة واسم ئا  لتحو ال بهفسهيجد   هفت 
 مئ  هه ال   فال يتزم من وجود الزاد والراحت  التدرة واالسم ئا  بئلهفس  راحت :ل: ان  بيائ الح  ال ي ب: اتى س

بدددل مدددن    مدددئ هظرهدددئ فددديمن ال يحمدددئم إلدددى راحتددد  مدددن   دددل م ددد  مددد الق   اتدددى الحدددومئ اددددم التددددرة يتدددزم مدددن اددددما
وال الف ف  المفئضت  بين الر وب والمش  إلى الحو معروف    قئص  الدهيئو اتى ائقدام من المستمين من ح

اتيدده الصددالة -بدد  حددو اله مددئ فدد  الصددحيح: ا  حددو اتددى رحددل -اتيدده الصددالة والسددالم-بددين   ددل العتددم  الهبدد  
و  حا يهبغد   ن    وب ممواضعمر  ال ش   ن الرحل ا هس اتى رحل ولم ي ن شحيحئق وحو   اتى رحل -والسالم

بيهمدئ مجدد   يدراق مدن الهدئس مسدت  المواضدع    ن يست   حا المست   مكون حئأ المستم ال سيمئ ف  موا ن العبئدة
حا ااممددر بحدث اددن ال  الع دس يبدئلغون فدد  المرفده حا  راد  ن يحددو بحدث اددن الحمدال: الغئليدد   فهدئد  الراقيد وا    وا 

 دحا ال شد   هده يهدئف    إحا رجعدوا إلدى   تديام  وعوفر لام اتى حدد زامادم مدئ يفم درون بده  يبئلغون مبئل   يئلي 
 .--جل واال--واسمشعئر الحأ وال ضو    المتصود من العبئدة الم  فيائ العبودي  

مجدد فد    موجدد فد  بعد  الحمدال:ل  ائمدر  ن يحدد مدن  دحي المبئلغدئ: المد  ال ش   هه يهبغ  اتى و 
بعدد  الهددئس يعهدد  حمددى فدد   قسددئم الهسددئء مددئ يوجددد اهددد ن فدد   واوشددئر   إاالهددئمام مددوفير  ددل مددئ ي تبدده الحددئم

شدد ء يعهدد   ؟يددشإو كددال: مدددر    و كددال: العصددر  يددوفرون  كددال: الضددحىبيددومان وفدد  دواشددر ن فيمددئ بيددهان 
  .هللا المسمعئنو ؛فيه مبئلغ  حتيت  اهد م

وحدو  هدس اتدى رحدل ولدم   حدو اتدى رحدل -اتيده الصدالة والسدالم-فئإلشدئرة فد  الحدديث إلدى  ن الهبد  
ومددهام مددن يفضددل   ال سدديمئ فدد  مددوا ن العبددئدا:  دليددل اتددى  ن المواضددع م تددوب فدد   ددل حددئأ  ي ددن شددحيحئق 

{ والرجئأ قدموا اتدى الر بدئن  المش  إلى العبئدة ( 79)] }َوَأ ّهن ّفاي النَّااّس ّبااْلَحجّه َياْوُتوَك ّرَجااالا َوَعَلاى ُكالّه َضااّمر 
اتيدده الصددالة -لكددن ال  فضددل مددن امتدده  ؛فيددرى بعضددام  ن المشدد   فضددل  هعددم قدددموا اتددى الر بددئن [سددورة الحدددو

  زاد ادئش ائلد  اتدى الهدئسإن لم يميسر له الد  وال ش   ن الزاد  مر ال بد مهه  وبومئ   مئري من الر  -والسالم
ويت عدددون الفيدددئف  والمفدددئوز بددددون زاد  --جدددل وادددال--و  يدددر مدددن الممصدددوف  الدددحين يظادددرون المو دددل اتدددى هللا 

 دؤالء مو تدوا اتدى   مكففدوا الهدئس يسد:لو مومع حلد  إحا حضدر وقمده  -جل واال-يزامون  هام يمو تون اتى هللا 
  .وهللا المسمعئن  الهئس

فتدد يجدب الحدو مدن   السبيل  و الزاد والراحت  ال  رداق وال ا سدئق وليس   يث ضعيفواتى  ل حئأ الحد
 اهد  وجوبده بدئلهفس  مدهام مدن يدرى  ن  دحا الحدديث جدئء مدن  در    وقد ال يجب مع وجود الراحتد   غير راحت 

وعجعتده   غيدري  فيجعتده مدن قبيدل الحسدن لائ يشدد بعضدئق وبعضد  وفيادئ المرسدل  وفيادئ الموصدوأ  ممعددة وممبئيه 
بدل  د  مدن   دم   بدبع  ائفدراد  يعه    م مئ يحمئم إليه ف   دحا السدفر الدزاد والراحتد   من بئب المفسير بئلم ئأ

همئ الرم  وغير الرم   ليس: الرم  وحدي  ر بإاداد ئو م  التوة ممهو  الم: مفسير التوة بئلرم   مئ يحمئم إليه   وا 



مهتتدده مددن م ددئن إلددى مددن  ولددى مددئ ياددمم بدده فدد   ددحا البددئب الراحتدد  المدد  هددئ و   عهئيدد  بددهلتوالمهصدديص اتددى الرمدد  
  .  والزاد الح  يبتغه  ر

 .........طالب:
والددح  ال يسددم يع ال يتزمدده   ن االسددم ئا  شددرج لوجددوب الحددو ولزومدده فمددن اسددم ئ  لزمدده  ن يحددووئ

  الهددئس يحددرص اتددى الحددو لتمددرة ال ئهيدد  وبعدد  بددل وال قبددوأ الابدد  لمددئ فياددئ مددن المهدد   وال يتزمدده السددؤاأ  الحددو
حا وصتهئ  هئ  ميسر: ائمور: وأيت  وال ئل   والعئشرة بئلمهن  و   إمئ  ن يحرم  هئس يجتس معام يفمجد  هحو وا 

إحا جددئء    و بددإحن مددن ال يمتدد  اإلحن  ي ددون بغيددر رضددئ مو حيئهددئق   مددع بعدد  الدددواشر الح وميدد  مددن غيددر إحهاددم
  ال يتزم   ن محو من  جل  حي المهد   ؟ فيه مه ال مئ فيه مه ا   حا فيه مه  و   حو ئأ:  وقمبت ش ص و ا ئ  

ئن   يددر مددن  ؛و هدد: معددحور  قددد افددئ  -جددل واددال-وهللا   ومحددرم الهددئس  ومددؤح  الهددئس  ف يددف  ن مبددد  الهددئس
وصدتهئ   يد  السدؤاأ دحا بدا    ير مهام  بس  ه: وصدتهئ  هدئ   ال متيق به  غير الشت  الهئس يمصرفون مصرفئ:

حا راح  حددرم الهددئس  إلددى م دد  ويسددال هللا   يددر مددن  م دددئأ و حيئهددئق الدددواشر الح وميدد  محددرم ب  م ددل مددئ ح رهدددئ  وا 
وقددد يسددم:حن  دهددى واحددد   ومددع حلدد  يحددرجام  و هددئ   امددئأ قددد ال يرضددون ا ددال    يددر مددن الهددئس اتياددئ   دؤالء
 -جدل وادال-لو امجده إلدى ابدئدا:   درى يمتدرب بادئ إلدى هللا   و و من ائصل معئفى  وقد ال يمت  اإلحن  فيام

وبع  الهئس يرمكدب  ؟ابئدةف يف إحا س:ل: سؤاأ مموصل به إلى   ئن  صل السؤاأ ممهو  ؛عت بغير  حي ال ر 
ومدع   ويعدر  هفسده وغيدري الرمكدئب بعد  مدئ حدرم هللا  فيمد:حى وعدؤح   بع  المحرمئ: من  جل محصيل هفل

  بعد  الهدئس يمحئيدل اتدى  ن يصدرف لده مبتد  بئسدم اهمدداب  م تب مئ رمب اتدى الحدو المبدرورحل  يزام  هه ي
بعضدددام يمحئيدددل   يمدددر   دددحا العمدددل ويحدددو  مصدددروف االهمدددداب إلدددى جاددد  مدددئ مدددن  جدددل امدددل  و دددو يرعدددد يحدددو
مرعدد    دحا فسدئد فد  المصدور   دحي م ئلفدئ:  من بي: المئأ ب:   رعت   ئه: من  جل  ن يحدوالسم رام المئأ 

موظدف يمدر  العمدل ومدع حلد    بعضدام يمدر  العمدل الواجدب  بمئ حرم هللا اتيد  -جل واال- ن ممترب إلى هللا 
بمعهدى  هده   وصدئر: لده  ئلظدل  ليس معهى  حا  ن الموظف  تق مدن  جدل  دحي الوظيفد   لمئحا؟ يرعد  ن يعممر

لكدن إحا  دئن  ؛بدراءة الحمد   دو ائصدلهعدم  تدب   والمسد:ل  ارفيد   ال  يسم:حن ممن يمتد  اإلحن  ال يمر ائ البم 
إحا  ددئن يمتدد  ممددن مهحدده و ولدده ولدد  ائمددر بددئإلحن لمددن   ليددوم  و يددومين  و  ك ددر  و  قددلالمسددشوأ يمتدد  اإلحن 

واإلجدئزة االضد رارع  ممفدئو: فيادئ وممبدئين   يسدمفيد مهادئ فد  ديهده  و دهيدئي ال بد:س  فد  اليدوم واليدومينمح: يدي 
ومهام من يفام   له  مس   يئم  مس   يئم لو يجتس ف  البي:  مهام من يجعتائ من حق الموظف   هظئر الهئس

  والضرورة معروف  اهد   دل العتدم ب:هادئ مدئ ال مبتدى الحيدئة بددوهائ  ف  حئأ الضرورةمن مسمئ ئ اض رارع   هائ 
ئزة اضدد رارع  ومجتددس فدد  البيدد: ال م: ددح إجدد  ال  ددحا وال  ددحا هاددئ  والمسدد:ل  مددن  ددالأ مددئ اددرف مددن المسددشولين

 ددد:ن االضددد رار  هدددئ معهدددئي   إجدددئزة اضددد رارع  :وال مهمظدددر إلدددى  ن مصدددل حدددد الادددال  ومتدددوأ   مدددن حتددد :ومتدددوأ
اهددد   ددل العتددم المدد  لدديس معهئ ددئ الضددرورة المعروفدد    فددال بدد:س ددحي اإلجددئزة فددإحا دادد: الحئجدد  لم ددل   الحئجدد 

ال يهمظددرون إلددى  ن يشددرف المددرء إلددى   البددئبن والة ائمددر فدد   ددحا و ددحا  ددئإلقرار مدد  ال  مموقددف اتياددئ الحيددئة
فددإحا دادد:   إهمددئ المتصددود باددئ الحئجدد   ال  بهددئء اتددى  هاددئ ضددرورع  واضدد رارع   ي: ددح  ددحي اإلجددئزةالاددال   ددم 

 الحئج  إليائ ال مئهع من  ن ممهح لمسمحتائ.



ال غيدر ا  والحدو صدحيح و   مكدب محدرمال شد   هده ار   إحا حو بداب  مسروق   و مغصدوب   و مدئأ مسدرو  
مبتغهد  إلدى   إلدى راحتد وهللا  هدئ بحئجد   :مدر واحدد قدئأصحيح؟  حا شد ص وقدف اهدد بتئلد  مدر  السديئرة شدغئل  

بحدث ادن صدئحبائ سدتمه فتمدئ رجدع   و دى الحدو   حي السيئرة وامم ئ ئ إلى مت  ائمئكن المتدس    ف: حبي: هللا
 ح؟ ال غير صحيا  الحو صحيح و   إيئ ئ

 فمدددددددئ حججددددددد: ولكدددددددن حجددددددد: العيدددددددر    إحا حججددددددددد: بمدددددددددئأ  صدددددددددته سدددددددددح:
 

وروايد  اهدد اإلمدئم  حمدد   واهد م  ن الحو صحيح مدع اإل دم  مهف   اهد   ل العتمالجا  اتى  ل حئأ 
 و و متمضى قوأ الظئ رع   ن الحو ليس بصحيح.

 :فقاال ،اا بالروحااءلقاي ركبا -صالى هللا علياه وسالم-أن النباي  -رضاي هللا عنهماا-وعن ابن عبااس 
ألها ا  :إلياه امارأة صابياا فقالاِفرفعاِ  ((رساول هللا)) :فقاال ؟من أناِ :قالواف ،المسلمون  :قالوا ؟((من القوم))
 .[رواي مستم] ((نعم ولك أجر)) :قال ؟حج

 -اتيه الصالة والسالم-ن الهب    -رض  هللا اهامئ-وان ابن ابئس  -رحمه هللا معئلى-يتوأ المؤلف 
لتدد  ر بددئق    و يزعددد قتدديالق   يبعددد اهاددئ مددئ يتددرب مددن  مسددين  يتددو  محددل قرعددب مددن المديهدد    بددئق بئلروحددئءلتدد  ر 

و ددم مددن   المسددتمون  :قددئلوا ؟((مددن التددوم)) :-اتيدده الصددالة والسددالم-الهبدد  يتددوأ  ؟((مددن التددوم)) :بئلروحددئء فتددئأ
إمدئ  -اتيده الصدالة والسدالم-مئ ارفوا الهبد   ؟من  ه: :فتئلوا  فاو من العئم الح   رعد به ال صوص  المستمين

 :المتصود  هام س:لوا اهه   و ئن الوق: ليل ف  ظالم مئ ر وي  -اتيه الصالة والسالم-لكوهام لم يمتدم رؤي  له 
 :هده يفمدر   ؟مدن  هد: :وبع  الهئس ي:هف  ن يتئأ له  -اتيه الصالة والسالم- ((رسوأ هللا)) :قئأ ؟من  ه:

ووجد اإله ئر حمى من بع   الب العتم  ؟من  ه: :يسم تل  ن يتئأ له   ن ي ون معروفئق لديام ف  الهئس  تام
قدئلوا  -اتيده الصدالة والسدالم-والرسدوأ  ؟ يف يس:أ اهده  بعد  ن صئر اتم ؟ هه يسم تل  ن يس:أ اهه من  ه:

سددواء  ددئن مميددزاق  و غيددر   صددب  صددغير لددم ي تددف  فرفعدد: إليدده امددر ة صددبيئق  ((رسددوأ هللا)) :قددئأ ؟مددن  هدد: :لدده
 (( جدر ))ولد  ؛يعهد  حجده صدحيح ((هعدم)) :قدئأ ؟ لادحا حدو :فتئل:  لكن رفعه يدأ اتى  هه صغير جداق  مميز؛

ن  ددئن غيددر مميددز يهددوى اهدده  ويدد:م  بمددئ يسددم يع فعتدده  فددإن  ددئن  ددحا الصددب  مميددز يتتددن الهيدد  وعددد ل فدد    وا 
يعهد  مد:م  لصدب  غيدر  والدح  ال يسدم ئ   الكبيدر ممدئ يسدم ئ  ويفعل به مدئ يفعتده  جرد إن  ئن ح راق وع  الهس 

  حجدده صددحيح  فدددأ اتددى  ن الصددب  هسدد ه صددحيح  الددح  ال يسددم ئ  يسددتط : صددل ر عمددين مميددز ومتددوأ لدده
فددإحا  د ددل فدد  الهسدد    لدده ائجددر  وسددعى بدده  و ددئف بدده  وهددوى اهدده  الهسدد ولمددن  د تدده فدد    امرمدده صددحيح 

يحرمددون لتصددب   و لتصددبي  فددإحا    ددحي مسدد:ل  ي  ددر السددؤاأ اهاددئ  ن يددمم مددئ  د تدده فيددهولددزم وليدده    لزمدده اإلممددئم
ّ{  يتدزم بدل   مدئ يتدزم دحا الصدب  غيدر م تدف  :قدئلوا  وجدوا زحئم مر دويوصتوا  ( 371)] }َوَأّتمُّاوْا اْلَحاجَّ َواْلُعْماَرَة لِلّه

مددن   هسدد  الكبيددرمددب اتددى حلدد  مددئ يمرمددب اتددى وعمر    ممددوا   د تمددوي فدد  الهسدد ب ددوا م وا ميددئر م  [سددورة البتددرة
 دل مدئ يجمهبده الكبيدر يجمهبده  دحا   وال يتدبس م ديط  وال يتدص ظفدري  فال يحتق شعري  ورا: وغير ئارمكئب لمحظ

 دم إحا ر وا   وعدد توهام فد  الهسد   لصغير  ي  ر سؤاأ بع  العواشل يح بون ف   وقئ: الزحئم الشديد ب: فئلاما
ئهده يتدزمام اإلممدئم فد  قدوأ جمدئ ير   دل  ؛و م مئ زالوا محرمين  ورجعوا بام إلى بتداهام  يئبامالزحئم  لبسو م  



حجد  فدإن  دحي الحجد  ال مجزشده وال مسدتط اهده    ن حجه صحيح ولوليه ائجدر :لكهه إحا حو الصب  وقتهئ ؛العتم
 اتيه  ن يحو حو الفرعض . - مئ سي:م -بل إحا بت    اإلسالم

  ور  و فعل به   ته مئ يفعته   ير مدن الهدئس ممدئ ح رهدئي  هفدئق صب  ف  الهس  وارمكب محظا  د ل الإح 
وعتدبس   ط و اآلن محرم يجدرد مدن الم دي  ..ال بد : م قيل لام  ورجعوا به إلى بتد م  تبسوي ال يئبوجدوا زحئم ف

ال  :ى مددن؟ هعددم  ددم يتولددون وي مددل هسدد ه  المكددئليف مكددئليف اإلرجددئ  إلددى م دد  اتدد  وي ددئف بدده ويسددعى  اإلحددرام
يعهد  اآلن افمرضدهئ صدب  وارث اهددي مدئأ ولده   ئهه يمحمل مسدشوليئ: ؛ و وصيه  يهو  اهه إال وليه ف  المئأ

  ددل العتددم يتددررون  ن مددن بتدد    يفمددر   ن م تدده ي دد:  ورا: ددم ارمكددب مددئ ارمكددب مددن المحظدد  لحددديثباددحا احددو 
 ؟مدئ يمرمدب اتدى  دحي المحظدورا:   و قمدل صديد  ارمكدب محظدور   و قصدر  ظفدئري   و حتدق شدعري  العئشرة ي :

ال ا   جرة إرجئاه إلى م   اتى من؟ ف  مئأ الصدب  و  ؟ و اتى وليه الح   د ته ف  الهس  ل    اتى الصب  
ئن وليده فد  المدئأ يهفدق  ؛يعهد   دوهام يشدمر ون  ن الدح  يحدرم لده وليده فد  المدئأ ؟ف  مئأ وليه الح   حرم لده

لكدن لدو  ؛فاد  اتدى  المادم مدن مدئأ الصدب   ومن ضمن الهفت  مئ يم تبه مئ  حن به شدرائق    حا المئأاتيه من 
 و   وي   و   ليس لائ  ن ممصرف من مئله  يعه   مه  د تمه ف  الهس   و د ته ف  الهس  غير وليه   حرم له

بعد  ائسدر إحا ااممددروا   هسدد مكددون المبعدئ:  تادئ اتدى مددن  د تده فد  ال  مدع وجدود ائب الدح   ددو ولد  المدئأ
وفدالن حجده   وفدالن لجدمده فالهد   فالن حجه لجدي فدالن  ف  الهس     تام يد تون ئئ فئأ وز   ؤالء ائ فئأب

لعممه فالهد  وفدالن امرمده لكدحا بئامبدئر  ن  دحا ال فدل مدئ جدرى اتيده قتدم المكتيدف ال ي مدب لده حسدهئ: وال اتيده 
حا حددو الم تددف اددن غيددري  و  ((هعددم ولدد   جددر)) :قددئأ ؟ لاددحا حددو :حددديثفدد  ال ؟ح ددم  ددحا العمددلمددئ   سدديشئ: وا 
ال م مدوب لده شد ء وال اتيدده  :يتولدون لكدن  دحا  ؛و  ددى  دواب امرمده لغيدري معدروف اهدد   دل العتدم الح دمااممدر 
 لمئحا ال هصدرفائ لشد ص يهمظدر  دحا ال دواب و دحاو حا الصب  ال ي مب له  جر   ومئ دام  حا ائجر  ب:  ش ء

ال غير شرا ؟ اآلن لو  ن ا  ائجر  ئلجد والجدة والعم والعم  وال ئأ وال ئل  وائب وائم م ل  حا العمل شرا  و 
حدو ادن  بيد  ))  التادم اجعدل حجمد   و امرمد   جر دئ لفدالن ئبد   و ئمد  :الح   حرم لاحا الصدب  قدئأالول  
 ؟لكددن الحددو  جددري لمددن ؛د تهددئي فدد  الهسدد  لدده حددو ددحا الصددب  الددح    :و ددحا الددول  قددئأ  مددئ فيدده إشدد ئأ ((وااممددر

و ددحا  ؟يعهدد   جددر بدددون حددو  و ائجددر ب وابددهيددش معهددى لدده حددو؟ إ  ولكددن لدده حددو (( جددر ))ولدد    ؟لتصددب  هفسدده
 هددئ  رعددد  ن  قددرر مسدد:ل  يفعتاددئ  ددل  ؟ و  يددن يددح باتيدده قتددم المكتيددف  ل ددواب  ددل يصددرف لت فددل الددح  لددم يجددرا

فادل يصدل   و  دحا  وجدد فدالن وفالهد  حجمادئ لجددمائ فالهد   فالن حجمده لفدالن :ئلواقإحا حجوا بئلصبيئن   الهئس
  والعمدرة  دحل  ((حو ادن  بيد  وااممدر))بئامبئر  ن الحو يتبل الهيئب   ؟إليه  و ال يصل ى حا ال واب إلى الماد

ظددر مددن  صددل   هه و مددئ فعددلهحددن ال ههظددر إلددى  ن الرسددوأ فعددل  ؟شددرا   م  هدده لدديس شددرا  العمددل فاددل  ددحا
لمئحا ال يصرف   اتيه قتم المكتيف وامرمه صحيح  لكن ال يجر    المس:ل  الحو يتبل بئلهيئب  فاحا حجه صحيح
 ؟ حا الحو إلى من يحمئم إلى م ل  حا ائجر

 .........طالب:
 ؟وعن

 .........طالب:



الدح  حجده مدن لدم اتدى  دحا الحدو  دحا  دواب رمدب   يرعدد يهدوب :الحو فر  هتدوأليس: المس:ل   ن  و 
ي دون  دحا فبددالق مدن  ن   اتيده قتدم المكتيدف ؛ ئهده لدم يجدربحئجد  إلدى  دحا ائجدرولديس   اتيده قتدم المكتيدف يجدر

 يعه  غير الم تف المرفو  اهه التتم مئ معهى رفع التتم؟  ؟ال مئله صئحبا  ائجر له صئحب و 
 .........طالب:

 دددحا     ال ي مدددب لددده وال اتيدددهيعهددد  ومرفدددو  اهددده التتدددم  اتيددده قتدددم المكتيدددف غيدددر الم تدددف يعهددد  لدددم يجدددر  
 و وابه لمن؟   ائصل  مئ معهى له حو؟ حو بدون  واب

 طالب: للصبي. 
 مئ  تف إلى اآلن الصب . ؟لتصب 
 .........طالب:

لدده حددو؟ يعهدد   ددل م ممعددب ال فددل  مددئ معهدد  معاددو يضددئق مددئ يفعددل  ...؟ إد ئلددهإيددش؟  جددر إيددشفدد   هدده 
ال مدئ ا  حسدهئ: و إحا  مرهدئ ال فدل بئلصدالة لسدبع وصدتى ال فدل مكمدب لده يعهد   ؟ن بدئب الممدرعن ن حجده مد :هتوأ

إحاق  ددل لدده  جددر  و مددئ لدده   و ددحل  الحددو مجددرد ممددرعن  مكمددب  و مجددرد ممددرعن؟  ددو مجددرد ممددرعن اهددد   ددل العتددم
حا  ب: له  جر  ؟جر   ؟  ل يسم يع وليه  ن ياديه إلى غيري ياد   حا ائجروا 

 .........طالب:
 ال فل  فل مرفو  بئليد له حو.

 .........طالب:
 اشر  و اشرعن.له   مئ يفر  مرى 

 .........طالب:
 ت فل فتن ي ب: لغيري من بئب  ولى.إحا مئ  ب: ائجر ليعه   ؟ يف

 يوخ  ه ا افجر فيه يه لِيره.لكن ليس لوليه  -هللا أعلمو-ةيخ يثبِ للطفل افجر يا طالب: 
 (( جددر ولدد   )) :هصددوص بتولدده ددو ائجددر المرمددب اتددى إد ددئأ ال فددل المظاددر  ن المادددى ال  ددو الددح  ي

  وليس المراد الحدو وال العمدرة  لمادى و ا  جر(( ))ول   : -اتيه الصالة والسالم-الح  متكه الول  بتوله  ائجر
  حا الصب  ف  الهس   حا الح  يظار.إهمئ ائجر المرمب اتى إد ئأ  

))من حو فتم يرفث ولم يفسق رجع من حهوبه  يوم  :ل الحو ممئ  و ف  معهى حديثفيمئ يح ر ف  فض
َل ّفي َيْوَمْيّن َفَ  ّإْثاَم لى الم  قر  ئ اإلمئم وفتده هللا اآلي  ائو  ولدمه  مه(( ِ  َفَمن َتَعجَّ }َواْ ُكُروْا ّللاهَ ّفي َأيَّام  مَّْعُ وَ ا

َر َف  ّإْثَم عَ  معهدى اآليد   ن مدن حدو وامتدى هللا فد  حجده فدال إ دم  [( سورة البترة701)] َلْيّه ّلَمّن اتََّقى{َعَلْيّه َوَمن َتَوخَّ
- ن يمتد  هللا فمن معجل ف  يومين فال إ م اتيه شدرع     يعه  فتد ارمفع اإل م اهه سواء معجل  و م: ر  اتيه

الدح  يفامده ظدئ ر مدن اآليد  الممبدئدر يعهد  ال  وم تده إحا مد: ر  فال يرفث وال يفسق  مئ ف  الحديث  -جل واال
مدن ح در  :لكدن  دل ي فد   ن هتدوأ ؛المعجل والمتددمالهئس  تام من  حي اآلي   ن اآلي  فيائ الم يير والمسوي  بين 

مدن حدو  : دل ي فد   ن يتدئأ ؟وي فد   دحاهللا ف   حي ائيئم يرمفع اهه اإل م ال ب:س  ن يمتدم وال ب:س  ن يمد: ر 
اَل ّفاي َياْوَمْيّن َفاَ  ّإْثاَم  :اآليد  هدىيعهد  م:مدل مع ؟هال إ م اتيه ف  حج ِ  َفَمان َتَعجَّ ْعاُ وَ ا }َواْ ُكاُروْا ّللاهَ ّفاي َأيَّاام  مَّ



فددال إ ددم اتيدده ئهدده  مددن معجددل فدد  يددوم ؟يعهدد  ال حددرم اتيدده فدد  معجتدده  ددحا المتصددود [( سددورة البتددرة701)] َعَلْيااّه{
 و ل يحو اإلهسئن ليرمفع اهه إ م الحو؟  ؟حا م: ر مئ اتيه إ مو حل  إ ؟بسبب معجته مئ اتيه إ م ؟معجل

 .........طالب:
))مدن حدو فتدم يرفدث ولدم  :اآليد  م ئبتد  لحدديث  بادحا الحدو -جل وادال-هعم  و يرجو  واب هللا  ؟ يف

    ن ارمفدع اهده اإل دم السدئبق شدرع  فمدن معجدل فد  يدومين فدال إ دم اتيده يفسق رجع من حهوبه  يوم ولدمه  مه((
  في دون معهدى اآليد  معهدى الحدديث  من م: ر ارمفع اهه اإل م شدرع    ن يمتد  هللا فد  حجده  يمت  هللا ف  حجه

إهمدئ يؤ دح   فدال يؤ دح مدن اآليد  مفضديل المد: ر  بظئ ر ئ ال فر  فيادئ بدين المعجدل والمد: رواتى  حا يعه  اآلي  
و مئ اآلي    في ون الم: ر  فضل من المعجل  ه لم يمعجلو و  ه  -اتيه الصالة والسالم-مفضيته من فعل الهب  
رجددع مددن حهوبدده  يددوم ولدمدده )) :و ددو معهددى قولدده  فدد  حجدده ارمفددع اهدده اإل ددم -جددل واددال-ففياددئ  ن مددن امتددى هللا 

( سدورة 701)] }ّلَماّن اتََّقاى{ ه:ئن قولد ؛الدح  يفامده الهدئس مدن  دحي اآليد يعه   ل  حا المعهى  دو الظدئ ر  (( مه
مدئ فيادئ داللد  اتدى   من  حي اآلي   ن المد: ر  فضدل مدن المعجدلفئلح  يفامه الهئس   جئء: بعد من م: ر [بترةال

ئن  ؛معجددل  و مدد: رسددواء   فدد  حجدده -جددل واددال-إحا امتددى هللا يرمفددع اإل ددم اددن الحددئم  (لمددن امتددى)ئن  ؛ ددحا
ال إ دم اتيده إحا  : دل هتدوأ  اتيده لمدن امتدى من م: ر فال إ مو   فمن معجل ف  يومين فال إ م اتيه  السيئ  واحد

فتددم  -جددل واددال-ال  إح ال يرمفددع اهدده اإل ددم إال إحا امتددى هللا  ؟عجددلمدد: ر شددرع    ن يمتدد  وال هشددمرج  ددحا فدد  الم
 معهى اآلي   و معهى الحديث.في ون   يرفث ولم يفسق

 بسم هللا الرحمن الرحيم 
كاان الفضاال بان عباااس  :قااال -رضاي هللا عنهماا-نااه : وع-رحماه هللا-بان حجاار اقاال امماام الحااافظ 

 ،وتنلاار إليااه ،فجعاال الفضاال ينلاار إليهااا ،عمثفجاااءِ اماارأة ماان خاا -صاالى هللا عليااه وساالم-ر يااف رسااول هللا 
رساول هللا إن فريضاة  ياا :فقالاِ ،يصرف وجه الفضال إلاى الةا  ا خار -صلى هللا عليه وسلم-وجعل النبي 

و لاك فاي  ((نعام)) :قاال ؟أفحاج عناه ،لة، ال يثبِ على الراحأبي ةيخاا كبيراا أ ركِ الحج على عبا ه في الحج 
 .[ممفق اتيه والتفث لتب ئر  ] حجة الو اَ"

رضد  -واهده  :صدحئب  الحدديث السدئبق يتدوأواهده يعهد  ابدن ابدئس  -رحمده هللا معدئلى-يتوأ المؤلف 
و ددحا إهمددئ يحسددن إحا ح ددر   ه وادن  بيددهوالمرضدد  اهدد  يعهدد  الضددمير المجددرور يعددود إلدى ابددن ابددئس -هللا اهامدئ

ادن ابدن  :أاتدى  دل حدئأ ائصدل  ن يتدئ   هدئ مدئ ح در إلدى واحدد مئ   االبن مع ائب يعود الضمير إلى اال هين
ال إحا قددئأ -رضدد  هللا اهامددئ-ابددئس  مدد الق اددن  بدد   رعددرة  :متددوأ  لممحددد الضددمئشر -رضدد  هللا اهدده-واهدده  :وا 

ئلمرضدد  اددن ال ال دد  ابددن امددر وامددر و بددو   فالضددمئشر غيددر ممحدددة  مددئ قددئال ها -رضدد  هللا اددهام-وابددن امددر 
الددح  يتددر  ال بددر اتددى  -رضدد  هللا اهامددئ-واهدده  :لكددن متددوأ ؛و ددحا مددئ فيدده لددبس  وال بددر اددن ا هددين فتددط   رعددرة

   و ددحا فد  حجد  الددودا   -صددتى هللا اتيده وسدتم- دئن الفضدل بددن ابدئس رديدف رسدوأ هللا  :قددئأ  اهفدرادي فيده لدبس
 -صدتى هللا اتيده وسدتم-لكدن رديدف الهبد   ؛ئن حج  الدودا  مدئ مجد  غيدر العئشدرة ؛السه  العئشرةف     وق:؟ 

 اهصرافه من مزدلف  إلى مهى.ف   ؟ف     ظرف من ظروف الحو



  يعهدد  ر ددب معدده اتددى دابمدده  -صددتى هللا اتيدده وسددتم- يددب  ددئن الفضددل بددن ابددئس رديددف رسددوأ هللا 
فجددئء: امددر ة مددن  -صددتى هللا اتيدده وسددتم-رديددف رسددوأ هللا   إحا  ئهدد: م يددق ال بدد:س بدده واإلرداف اتددى الدابدد 

 و مدن جايهد  مدن يتدئأ  ؟و ل    ب دن مدن جايهد   و قبيتد  مسدمتت   من قبئشل العرب  عم قبيت  معروف      عم
  عم اآلن مرجدع إلدى   تممس:ل  يشير إليائ بع    ل الع  الكبيرة المعروف   عم غير التبيت   :ف ح يتئأ لام :لام

 مئحا؟
 .........طالب:

  ؟ال الا  و    كيد ؟إلى مئحا
 .........طالب:

غئمدد قبيتد   بيدرة  ن يعه  مدع    هئ  االرمبئج بجايه  مع الغئمدي  غئمدو  شمران مرجع إلى   عم   يب
 :بعدد  الروايددئ: فدد   فجعددل الفضددل يهظددر إلياددئ  امددر ة مددن  دد عم :يتددوأ  غئمددد مددن جايهدد  :جددداق بعضددام يتددوأ

 مبع الممشئبه ليرد به المح م.ويسمدأ باحا بع  من يم ا ئه: وضيش ا
 .........طالب:

الهظددر ال يتددزم  ن ي ددون إلددى  هظددر إلياددئ ومهظددر إليدده و دد  ممحجبدد   يددف ي :مددن هصددوص الحجددئب يتددوأ
ولدددو  ئهددد:    ويم دددن الهظدددر إلدددى ال دددوأ والعدددر   ال دددوأ والعدددر   ة   يدددر مدددن الهدددئس يسدددماوعام الحجدددمالبشدددر 

المتصدود  هده لديس فيده   ولو  ئن وجاائ مغ دى  من بشرمائ الوضئءة فيبدوممحجب   والمحرم  ال متبس التفئزعن 
فد  و   يجب سدمري  و ن وجه المر ة اورة  الحجئبوجوب والهصوص المح م  مدأ اتى   دليل اتى ادم الحجئب

ئحوا الرجددئأ سدددل: إحدددا ن ششدد  مبددين  هدده إحا حددفدد  حددديث ائ اعرفهدد  قبددل هددزوأ الحجددئبو ددئن يا :حددديث اإلفدد 
 ن الفضدل يهظدر إليادئ ومهظدر  :يتوأومن يممبع الممشئبه   جتبئبائ  المتصود  ن  دل  الحجئب المح م    يرة جداق 

إحا  ئهد: ممحجبد  فئلبصدر يغد   :بعد  الهدئس يتدوأ  مع  ن الواجب اتدى ال درفين الغد  غد  البصدر  إليه
فدال يجدوز   إلدى الشدق اآل دروجده الفضدل يصرف  -اتيه الصالة والسالم-الهب    يغ  ان م ل  حي ؟ان من

  مئ مجرد هظرة ائبرة من غير شاوة وال متحح   ولو  ن ممحجبئ: هظر شاوة ومتحح  الهظر إلى الهسئء
الهسددئء يمددولين البيددع   ومددن غيددر حئجدد   الحئجدد  إحا دادد: الحئجدد  لددحل  شددرع    ن مددؤمن الفمهدد  ال بدد:س

لكددن ال يعهدد   ددحا  هاددئ مفددمن  ؛ومددؤد  المددر ة شددائدمائ اهددد التضددئة  لكددن مددع االحمشددئم المددئم ؛ء مددع الرجددئأوالشددرا
لكدن  ؛و هه ال يتزم حجبده من يسمدأ اتى  ن الوجه ليس بعورة  وقد اسمدأ به  وم ل  حا الهص الح  معهئالهئس 

والرجئأ  مئ يسماوعام الوجه يسدماوعام  يضدئق الحجدم  يهظدر إليادئ   ليس  هئ  مئ يدأ اتى  هائ  ئشف  لتوجه  بداق 
-و دو يصدرف وجده الفضدل إه دئر ومغييدر بئليدد يصدرفه بيددي  -صدتى هللا اتيده وسدتم-وجعدل الهبد    إليه ومهظر

يعهد   ددحي   يددئ رسدوأ هللا إن فرعضدد  هللا اتدى ابددئدي فد  الحددو :فتئلد:  إلددى الشدق اآل ددر -اتيده الصددالة والسدالم
ال  دو  در  الفرعضد ؟   اتى ابدئدي  در د:  بد  شدي ئق  -جل واال-عبئدة المفروض  من قبل هللا ال هعدم   در مده وا 

قبددل فددر  و ددحا الشدديخ الكبيددر بتدد   ددحا السددن   والمدددر    ددو السددئبق  المدددر    ددو الالحددق  اهدددهئ مدددر   ومدددر  
فددأ   ال ي بد: اتدى الراحتد   شي ئق  بيراق  ففرعض  الحو  در :  حا الش ص بعد  ن  بر  در مه حئأ  وهه  الحو

  بل ال بد  ن ي ون ممن ي بد: اتدى الراحتد   اتى  ن مجرد وجود الزاد والراحت  ال ي ف  ف  وجوب الحو بئلهفس



يحمئم إلدى شدد  ؟اآلن الش ص الح  ال ي ب: اتى الراحت   يف يشد  ف  بع  الروايئ: إن شددمه  شي: اتيه
حا شدد م تمدئ يشدد العفدش ي شدى اتيده   بد: م دل العفدششد ص مدئ ي  م ل شد العفش  فد:حو  :فم دل  دحا متدوأ  وا 

  مامئ  ب: المر ب اتى الراحت  إال  هه ارض  يعه  وضع السيئرا: ي متف ان وضع الرواحل  هعم :قئأ ؟اهه
سدديئرا: مددن الفدد   وأ ائمددر  وأ مددئ جددئء: المراكددب المرعحدد    إحا  ددئن ال ي بدد:  فيسددتط مددن اتيددهئن يم ت ددل 

يدددوم مددن  ؟مصددوريمصددور  ددحا وال مددئ ي  والسددفر اتددى السدديئرة   ددئن   يددر مددن الهددئس ال يسددم يع الر ددوب  وغيددري
وحلد    محدو اهدهيعه  مع وجدود الدزاد والراحتد   ((هعم)) :قئأ ؟ ف:حو اهه  لكن اآلن صئر ائد  ؛ر وب السيئرة

ويحدو اهده إن   ا  دئن ميشوسدئق مدن االسدم ئا إحفدئلحو اتدى الم تدف الدح  ال يسدم يعه مجدز    ف  حجد  الدودا 
ال فمدن مئلده  من يحو اهه من   ته  و من غير موجد من يمبر    مدئ سدي:م  فد    ئن  دحا حدق هللا وديدن هللا ؛وا 

 مددئ فدد   ددحا   فددإحا مبددر  االبددن  و البهدد: فددئلحو يتبددل الهيئبدد  ويصددح حددو المددر ة اددن الرجددل  الحددديث الددح  يتيدده
 ؟رجددل  مد  هددحر:  فد:حو اهاددئ :إن  مدد  هدحر: قدئأ :رجدل اددن المدر ة فد  بعدد  الروايدئ:ويصدح حددو ال  الحدديث

و مدئ  مدئم المكتيدف فد   دحي   وال فدر    حدو الرجدل ادن المدر ة والمدر ة ادن الرجدل مدئ سدي:م  فيصدح  ((هعدم)) :قئأ
الحدو  مدئ ح رهدئ و   فإحا  ئن الش ص الم تف ال ي ب: اتدى الراحتد  صدئر حلد  لده ادحر فد  الهيئبد   العبئدة سيئن
فدد  بعدد    فدد  بعدد  الروايددئ:  ن السددئشل رجددل والمسددشوأ اهدده امددر ة ((هعددم حجدد  اهدده)) :فتددئأ  يتبددل بئلهيئبدد 

و دحا فد    حئجد  إليادئو هدئ الهيئبد  مدع وجدود ال  الروايئ: فيحمل  حا اتى معدد التص  إحا  ئن الحدو يتبدل الهيئبد 
يبئشدر الفرعضد  إحا  دئن ال يسدم يع يهيدب غيدر   هسدئن بهفسدهحدو الفرعضد  ائصدل  ن يبئشدر ئ اإل  حو الفرعضد 

لكدن فد  غيدر الفرعضد  حدو  ؛ادئجزاق اهادئفد  فرعضد  مدئ  جدز  إال إحا  دئن يعه  إحا حدو  حدد ادن  حدد   الفرعض 
يعه   حي مس:ل  مس:ل  البئب فيمن ال يسم يع    حد  والدي فحو اههويسم يع  ن يحو فهئب اهه   حج  اإلسالم

فدإحا ال يسدم يع والمسد:ل  هفدل و و ال يسم يع يعه  من بئب  ولى إحا  ئن   الفر  يحو اهه ف  الهفلالحو ف  
حدو اهده وال وفد  الهئفتد   دل ي  إحا  ئن يسدم يع فد  الفرعضد  ال يجدوز الهيئبد   جئز ف  الفرعض  جئز ف  الهئفت 

 مئ يحو اهه؟ 
 .........طالب:

ال ا  ل و يتبديدئ  بد    حدو اهد  : و قدئأ  ه  يئ فدالنحو ا    س:رمئح حي السه :هئفت   ائب حو مراراق وقئأ
ئن الهفددل مبهدد  اتددى الموسددع    فددل فيدده سددع  يتبددل الهيئبدد  الم تتدد ؛مددئ يتبددل مددع التدددرة؟ اهددد الحهئبتدد  والحهفيدد  اله

إم ئهده  دالب مغمرهدون فد  م د  مد الق ب  ئهه يوجد هدئس يحجدون بد:جور ز يددة جدداق  ؛الهئس اآلن يهيبون ف  الحو
مئشدد   دحا  بحئصدل   امدرة فد  رمضددئن مئشد  رعدئأ  ب ال مئشد  رعدئأ   و ادن مددن شدش:  ن يحدو اهد   و ادن  بيد
وهمعدر  لادحي الهفحدئ: مدئ   وفضدل هللا واسدع  ع  بئامبدئري هفدل ن  حا فيه س :فال هتوأ  رعئأ امرة ف  رمضئن

و صدل   بد:ن ائمدر فيده سدع الحهفيد  والحهئبتد  م دل مدئ يتدوأ  :فادل هتدوأ  دام اإلهسئن حو الفرعض  وعرعد ال دواب
غير العئجز يمدولى   العئجز يهئب اهه ؟هدور مع الهصوص : و هتوأ ؟ف يف بئلهئفت   الحو الفرعض  يتبل الهيئب 

 دحا المبتد  الز يدد لديحو هعم إمئ  ن مددفع   البديل ال ش ء ؟مئ يتبل الهيئب  :البديل إحا قتهئهه إيش العبئدة بهفسه ئ
 هد  محجدو لديس بئل يدئر   جدئلس  هد:     و ان  بيد   و يعممدر اهد   و ادن  بيد  فد  رمضدئن  و ال شد ءاه

لعبدئدة  هادئ و ن ائصدل فد   دحي ا  فمدن ر ى  ن الهفدل مبهدئي اتدى الموسدع   اه   و محو بهفس  بئئش ئأ  فضدل



التيددئم بئلعمددل فادد  مبتددى الهيئبدد  اددن  ن الهيئبدد  جددئء: اهدد العجددز اهدده  :ومددهام مددن قددئأ  حلدد  متبدل الهيئبدد   جددئز
مهام من يرى  ن  حي العبئدة  ئلصالة ال متبل الهيئبد   صدالق حمدى   و   اتى  الف ائصل فيمئ ورد فيه الهص

و ن مددئ حصددل فدد   ددحا      ن يصددت   حددد اددن  حددد مددئ  هدده ال يجددز   يحددو اددن  حدددوال يجددز   حددد   مددع العجددز
ن جئء زعئدة بتفدث  م ال صوصي لكن ائصل اد ؛الحديث  ئص بصئحب  التص  ولديس ئحدد   حجد  اهده)) :وا 

 ؛وال اجمادئد ئحدد مدع الدهص  ف  البدئب ئق هصصئر: يعه  لو صح:  حي الزعئدة ل  ئن إسهئد ئ ضعيف ((بعد 
سع  ف  الهفل و راد  ن يبر بوالديه ويحو اهامئ  و يحجو اهامئ فئئمر فمن ر ى  ن المس:ل  فيائ   لكهائ ضعيف 

 فيه سع . -ئء هللاإن ش-
إن  :فقالااِ -صالى هللا علياه وسالم-أن امارأة مان جهيناة جااءِ إلاى النباي  -رضاي هللا عناه-وعناه 

أرأياِ لاو كاان علاى أماك  يان  ،حجي عنهاانعم )) :قال ؟أفوحج عنها ،أمي ن ِر أن تحج فلم تحج حتى ماتِ
 .[رواي الب ئر  ] اقضوا هللا فاهلل أح  بالوفاء((أكنِ قاضيته 

اتيده الصدالة - ن امدر ة مدن جايهد  جدئء: إلدى الهبد   -رضد  هللا اهامدئ-واهه يعه  ابن ابدئس  :أيتو 
العبدئدا:  ((هعدم حجد  اهادئ)) :قدئأ  فد:حو اهادئ؟  إن  م  هحر:  ن محو ولم محو حمى مئم: :فتئل: -والسالم

 و مكدون ممدئ   اتدى ابدئدي -جدل وادال- دئلفراش  المد  افمرضدائ هللا الواجب  إمئ  ن ي ون وجوهائ ب:صدل الشدر  
))مددن مددئ: واتيدده صددوم صددئم اهدده ومضددى الكددالم اتددى  ددحي المسدد:ل  فدد  الصدديئم    وجباددئ اإلهسددئن اتددى هفسدده

 ))من مئ: واتيه صوم هدحر((ئهه جئء ف  بع  الروايئ:  ؛التوأ المرجح  هه ف  صيئم الهحروارفهئ  ن  وليه((
 مد  هدحر:  ن محدو ولدم محدو   ال يتبدل الهيئبد وجدب ب:صدل الشدر  مئ   فمئ  وجبه اإلهسئن اتى هفسه يتبل الهيئب 

 ن الهيئب   :فال هتوأ  إن فرعض  هللا :ئهائ قئل: ؛والحديث السئبق وجب: ب:صل الشر  ؟حمى مئم:  ف:حو اهائ
 ز دئةلدو وجبد:  ؟ومئحا ان الز ئة ؟ مئ  ن الهيئب  ف  الصيئم  وسع من الصالة  ف  الحو  وسع مهائ ف  الصيئم

الصددالة ال   هعددم  و مددئ العبددئس فادد  اتدد  وم تاددئ ؟اتددى شدد ص فمبددر   حددد م بإ راجاددئ اهدده مبددر  حممدده  و ال مبددر 
 ))مدن مدئ: واتيدده صدوم صدئم اهده وليدده((يتيادئ الصديئم    دد   ضديق العبدئدا: فد  الهيئبدد    حدد ادن  حدد يصدت 

فجعتددوا مددئ وجددب ب:صددل الشددر  م ددل   ومددئ  وجبدده اإلهسددئن اتددى هفسدده  وفددر  العتمددئء بددين مددئ وجددب ب:صددل الشددر 
ن حمته بعضام اتى إ القده  مدئ جدئء فد  بعد  الروايدئ:  دو   حمتده اتدى الهدحر ؛ لكدن شديخ اإلسدالمالصالة وا 

رعضدد  متبددل الهيئبدد  اهددد العجددز والهفددل الددح   ددو الهددحر فئلف   ددم الحددو  وسددع مددن الصدديئم  لتتوااددد الشددراي الموافددق 
هعدم حجد  )) :قدئأ ؟إن   م  هحر:  ن محو ولم محدو حمدى مئمد:  فد:حو اهادئ : مئ ف   حا الحديث قئل:  والهحر
فدددديون هللا  ئلهدددحور  (( ن بئلوفدددئءاقضدددوا هللا فدددئ   حدددق  ؟و  دددئن اتدددى  مددد  ديدددن  كهددد: قئضددديمه ر يددد: لددد  اهادددئ

تد  ولدحا يدهص   دل العتدم فد  الحتدو  الممعت  ومجب ف  مئلده إحا مدئ: قبدل إ راجادئ  والكفئرا: مجب اتى الم تف
 ئلدديون المد  فيادئ ر دن   الديون الممعتت  بعين المر   :وال ئه   ائوأ مشوه  المجايز :بمر   المي:  مس  يتولون 

 و  ئهدد:    ئلكفددئرا: والهدحور -جدل وادال-سدواء  ئهدد:     الدديون الم تتدد  :ال ئلدث   و لبعضددائ  ئايدئن المر د 
اقضدوا )) : هدئ يتدوأ ؟-جدل وادال-ا  دئن الددين لم تدو   و   العتدم  يامدئ متددم إح   دلوال الف بين   لتم توقين

 .((هللا فئ   حق بئلوفئء
 .........طالب:



اقضدوا هللا )) :لكن مئ معهى قوله ؛وحق الم تو  مبه  اتى المشئح   يعه  مبه  اتى المسئمح   يف؟
م الهصددوص مدددأ اتددى  ن حتددو  يعهدد  امددو  ددحا الهددحر   هعددم  ددحا ديددن  بدد: اتددى  ددحي المددر ة ((فددئ   حددق بئلوفددئء

 حا الح    مبهي  اتى المسئمح  -جل واال-و هه ال بد من  داشائ ب الف حتو  هللا   مبهي  اتى المشئح  العبئد
فدئ  )) :ومدهام مدن ي: دح مدن قولده  اهدد ضديق المر د  ادن وفدئء الجميدع متددميجعل ائك ر اتى  ن حتدو  العبدئد 

و دو   اتى الحتو  اآلدمي   مس:ل  مفمرض  ف  الش ص هدحر  ن يعمدق رقبد اي  متديم الحتو  اإلل (( حق بئلوفئء
 دحا الدح   : دل هتدوأ  تط و بتدر رقب  ف  وقد مر  من المئأ بتدر  حا الدين فتط  مدين بمبت  يسئو  قيم  الرقب 

اقضدوا هللا )) :-ماتيه الصالة والسدال- يعه  متمضى قوله ؟يسدد به الدين :مر مه يشمرى به رقب  ومعمق  و هتوأ
والدددين   ئهدده هددص اتددى الدددين ؛يعهدد   ولددى بئلوفددئء مددن حتددو  اآلدميددين   حددق  فعددل مفضدديل ((فددئ   حددق بئلوفددئء

 .((بئلوفئءفئ   حق   اقضوا هللا ؟ ر ي: لو  ئن اتى  م  دين  كه: قئضيمه))  لآلدم 
 .........طالب:

ومئ مبدر   حدد مدن   ش ص هحر  ن يحو  افمر   ن حث بئلمسئرا  مسئرا  بإبراء الحم ال  يعه  الحث
هعدم مدن  ؟ال مئ يع دى مدن مر مدها   حا الهحر من مئله يع ى من يحو اهه و  : ل هتوأ  ور مه  ن يحو ومر  مئله

 دحا؟ يحدو اهده  م يسددد  فد  مدئحا هتدوأ  وقد مر   لف  لو افمرضهئ  ن الحج  م الق ب:لف و و مدين ب:لف  مر مه
متمضدئي  ن يعه   حق من الدين الح  ح در فد  الدهص    فعل مفضيل ((فئ   حق بئلوفئء)) :هالدين؟ متمضى قول

والجمادور اتدى   وقئأ بادحا بعد  العتمدئء اسدمدالالق بم دل  دحا الحدديث  دين هللا يتدم الحو اتى دين اآلدم  فاو
  الغفران و و حتدو  اآلدميدينوجئء  ن من السجال: مئ ال يتبل ئهه مبه  اتى المشئح    ؛ ن دين اآلدم  متدم

  هعدم المتصدود  ن حتدو  اآلدميدين مبهيد  اتدى المشدئح   التمدل فد  سدبيل هللا ي فدر  دل شد ء إال الددينو والشائدة 
وادم   -جل واال- حا من  جل المبئدرة بتضئء حتو  هللا  ((فئ   حق بئلوفئء)) :وقوله  فا  متدم  اهد ائك ر

 -جددل وادددال-هللا   وعمسددئمح وعمددر   هللا غفددور رحدديم :ن الشدد ء   قدددئأس إحا  ددئئن بعدد  الهددئ ؛المسددئمح فياددئ
  .-جل واال-وفئء بئلهسب  لحتو  هللا وجئء م ل  حا الهص لم:كيد ال  شديد العتئبلكن  و  يضئق  ؛غفور رحيم
فدد  فئئم ددئأ جددئء:   وضددرب ائم تدد   فيدده اسددمعمئأ لةقيسدد  ..(( كهدد: ر يدد: لددو  ددئن اتددى  مدد  ديددن ))

اهد    دل العتدم اهئيد   [( سدورة العه بدو:31)] }َوّتْلاَك اْفَْمَثااُل َنْضاّرُبَها ّللنَّااّس َوَماا َيْعّقُلَهاا ّإالَّ اْلَعااّلُموَن{هصدوص ال
جددل -هللا   وهاددئ يمضددح المتددئأ  ئن فياددئ العبددر ؛واتددى  ئلددب العتددم  ن يعمهدد  باددئ  و لفددوا فياددئ المؤلفددئ:  فئشتدد 
ضدرب الم دئأ  [( سورة البتدرة71)] }ّإنَّ ّللاََّ اَل َيْسَتْحّيي َأن َيْضّرَب َمَث ا مَّا َبُعوَضةا َفَما َفْوَقَها{ضرب ائم ت   -واال

}َوَمااا  -جددل واددال-قولدده ولددحا جددئء   والمتصددود  ن ائم تدد  لاددئ شدد:هائ  بددئلبعو  وبئلددحبئب وبددئلعه بو: وبغير ددئ
  وفيه  يضئق إشدئرة إلدى شدراي  التيدئس  عهى بائفعتى  ئلب العتم  ن ي  [ة العه بو:( سور 31)] َيْعّقُلَها ّإالَّ اْلَعاّلُموَن{

  الفئق ئ ل الظئ ر.  واتيه جمئ ير   ل العتم  ومست  شرا  لمترعر ائح ئم  و هه م: ح شرا 
أيما صبي حج ثم بلغ الحناث )): -صلى هللا عليه وسلم-قال رسول هللا  :قال -رضي هللا عنه-وعنه 

ورجالاه  ،رواه ابن أبي ةيبة والبيهقاي فعليه حجة أخرى((وأيما عب  حج ثم أعت   ،ه أن يحج حجة أخرى فعلي
 والمحفوظ أنه موقوف. ،إال أنه اختلف في رفعه ،ثقاِ



 يمددئ صددب  حددو  ددم بتدد  )) :-صددتى هللا اتيدده وسددتم-قددئأ رسددوأ هللا  :واهدده اددن ابددن ابددئس قددئأ :يتددوأ
إحا بتد    إحا اصى وي مب له ائجر إحا   دئ   اإل م  هه بت  مبتغئق ي مب اتيه والمتصود   ماإل :الحهث ((الحهث

ئن متدد  الحجدد  المدد  حجاددئ قبددل  ن ي تددف  دد  هئفتدد  إميئهدده باددئ اتددى سددبيل  ؛الحهددث فعتيدده  ن يحددو حجدد  الددودا 
ليس بم ئلب  حل   ((و يمئ ابد حو  م  امق فعتيه  ن يحو حج    رى ))  فال مجز  ان حج  اإلسالم  الممرعن

ابن  ب  شيب  والبيات  رواي  :يتوأ  فإحا حو  ئن  ئلصب  الح  يحو قبل  ن ي ئلب بئلفرعض   بئلحو   هئء الر  
صدححه فد    ابدن حجدر صدححه مرفوادئق وموقوفدئق   والمحفدو   هده موقدوف  إال  هه ا متف ف  رفعه  ورجئله  تئ:
  يعهدد  رفعدده شددئح  الشددئح ؟مددئ الددح  يتئبددل المحفددو   موقددوفالمحفددو   هدده  :و هددئ قددئأ  مرفواددئق وموقوفددئق المت دديص 

لكن  دل لالجمادئد فد   ؛من  الم ابن ابئسوالمحفو   هه موقوف   شئح -اتيه الصالة والسالم-رفعه إلى الهب  
بمعهددى  ن ابددن ابددئس يجمادد وعددرى  ن الصددب  الددح  حددو   فيدده مجدئأ ؟م دل  ددحا مددد ل  و لدديس لتدر   فيدده مجددئأ

مكفيهدئ  دحي  :ف:اجته رفتمده قدئأ  وجئء بائ بسالم واحد من صتى قبل العصر  رهعئق   ان الفرعض  هئفت  ال مجزشه
بئلهسدب  لتصدب  ظدئ ر فد   دون ئ مكفد   الفدر  ال يمجده إلدى غيدر الم تدف ال مئ مكف ؟ ما  مكف  و   ان الفرعض 

مئ المئهع  ن   ئمه فرعض صي  صالمه فرعض لكن العبد إحا حو قبل  ن يعمق  و م تف  ؛حجه هفل قبل المكتيف
 ؛الفتيدر إحا حدو  دو ال يجدب اتيده الحدو ؟وي دون  مدن ال يجدب اتيده الحدو لعددم اسدم ئامه ؟ي ون حجده فرعضد 

 دحا الفتيدر الدح  ال مدئ الفدر  بدين   ال مئ يجز ؟ مجز  ان حج  اإلسالما  حو يجز  ان حج  اإلسالم و إحا لكن 
و حن لدده   بهددئء اتددى حتددو  سدديديبددد إهمددئ لددم يجددب اتيدده الحددو الع  يسددم يع الحددو فحددو مسددتط اهدده حجدد  اإلسددالم

ئن الرقيددق قتددم  ؛وحددو مددع  ددون الحددو ال يجددب اتيدده  ددو بعدددم المسددم يع مددن الم تفددين  شددبه مهدده بئلصددب   سدديدي
  لكدن الحدو  دل يتحدق العبدد  دحا بئلصدب  ؛صديئمه رمضدئن فرعضد   صالمه فرعضد   المكتيف يجر  اتيه م تف

إحا مردد فر    الشبهوم ل  حا يسمى قيئس   هعم  و بغير المسم يع  شبه ؟م يع من الم تفين و يتحق بغير المس
 ن ابددن ابددئس  : مددئ و ددو متمضددى صددهيع الحددئفث  هددئ قتهددئ  موقددوف اددن ابددن ابددئسفددإحا صددححهئي   بددين  صددتين

لكدن  ؛  اإلسدالمفئلصب  ال ي متف  حد ف   ن  حي الحج  ال مجزشه ان حجد  ور ى  ن العبد م ل الصب   اجماد
 ؛ شدبه فدر ى  هده بئلصدب   هه موقوف اتيه فد  اجمادئدي  هده  ئلصدب ئالعبد ف  اجمائد ابن ابئس و و المحفو  
  ادن حجد  اإلسدالمإحا حدو حدئأ رقده  جدز ي  :ور ى  هده بده  شدبه قدئأ  لكن من قئسه اتى الم تف غيدر المسدم يع

ولدحا   واتيه حيهشح  ن يحو مدرة   درى   جمائدال مجئأ لال مئ دام صح مرفوائق  :قئأومن صححه مرفوائق وموقوفئق 
يتددوأ ابددن   صددححوا  هدده موقددوفابددن  زعمدد  وغيددري و  ((و يمددئ ابددد حددو  ددم  امددق فعتيدده  ن يحددو مددرة   ددرى )) :قددئأ

 والمحفو   هه موقوف. :و هئ يتوأ ابن حجر  الصحيح  هه موقوف : زعم 
 -صدتى هللا اتيده وسدتم-عدب الترظد   ن رسدوأ هللا محمدد بدن  جدئء فد  المراسديل ئبد  داود مدن  رعدق 

 حا فد  المراسديل اهدد   وم ته قئأ ف  العبد فعتيه الحو((فإن  در    )) يمئ صب  حو به   ته فمئ:  جز :قئأ: 
يتوأ ابدن ميميد : والمرسدل إحا امدل   يعه  م ل مئ اهد  ب  شيب   والشئفع   رم م ته ان ابن ابئس   ب  داود

اتيدده -المرسددل المرفددو  إلددى الهبدد    ئن ممددئ يمتددوى بدده المرسددل امددل الصددحئب  ؛ئر حجدد  امفئقددئق بدده الصددحئب  صدد
 .ال الف ف  قبوله معروف -الصالة والسالم

 ئد  لتجاددل بئلسددئقط  فدد  اإلسدده    تددددددددددددددددددددئد  ردي  جمددددددددددددددددددددئ ر  الهو 
 م



سددالق اددن  ن يددروى مر  : ن ي بدد: مرفواددئق موصددوأ  ومهاددئ :والشددئفع  وضددع لتبددوأ المراسدديل شددروج مهاددئ
و هددئ   بمتمضددئي بعد  الصددحئب   و يفمد    ن يعمددل بده اددوام   دل العتددم :مهادئو   رجدئأ غيددر رجدئأ المرسددل ائوأ

ف بر ابن ابئس الموقوف المحفو  إحا  ضديف إلدى مرسدل محمدد بدن  عدب الترظد  المرفدو     فمى به ابن ابئس
ا  ب: فال  الم ئحد  والتيئس ف  متئبدل الدهص فإح -رحمه هللا معئلى-قئأ شيخ اإلسالم   المرسل يمتوى به   حا

  وال اامبدئر لده  مرفوائق فدال مجدئأ لتتيدئساتى الم تف غير المسم يع فإن  ب: ال بر ئههئ قسهئي فئسد االامبئر 
ن لم ي ب: المرفو  و ئن من اجمائد ابن ابئس  ئهه ف  المتئبل هص ؛يسموهه فئسد فئسد االامبئر ور ى ابدن   وا 

 ولغيري اجمائد م.  قبل  ن ي تف فاحا اجمائديالعبد  شبه بئلصب  إحا حو ابئس  ن 
))ال يخلاون يخطاب ويقاول:  -صالى هللا علياه وسالم-قاال سامعِ رساول هللا  -رضي هللا عنه-وعنه 

ياا رساول هللا إن امرأتاي  :فقاام رجال وقاال وال تسافر المرأة إال مع    محرم(( ،رجل بامرأة إال ومعها  و محرم
ني اكتتبِ في غزوة ك ا وك ا ،ِ حاجةخرج  واللفظ لمسلم. ،متف  عليه فحج مع امرأتك(( انطل )) :قال ،وا 

ال ))ي  دددب ويتدددوأ:  -صدددتى هللا اتيددده وسدددتم-سدددمع: رسددوأ هللا  :قدددئأ -رضددد  هللا معدددئلى اهددده-واهدده 
ال ي تدون رجدل بدئمر ة   امدئئهه مئ  ال رجل بئمر ة إال  ئن الشي ئن  ئل  ((ي تون رجل بئمر ة إال ومعائ حو محرم

ومئ يمعحر به الهئس من ادادئء   ومامئ  ئن السبب  مجوز ال توة بحئأ مامئ  ئن العحرفال   إال ومعائ حو محرم
 و يفعتده بعد  الهسدئء مدع ال ددم    مئ يفعته بع  الشبئب مع ال ئدمدئ:  الحئج  سواء  ئه: ال توة ف  البيو:

مدن ال تدوة  يضدئق  ن يهفدرد السدئشق بدئلمر ة   ال توةت: بسبب  حي ئر   حص م من     حا   ر اظيم  ف  البيو:
  والوقدددئشع المددد  يهددددى لادددئ الجبدددين متدددرر حلددد    ددد   تدددوة   ن السددديئرة ليسددد:  تدددوة :وبعضدددام يتدددوأ  فددد  السددديئرة

 يدح ب بادئ إلدى   دم يحصدل مدئ يحصدل  مدح ب المدر ة إلدى المدرسد  مدع السدئشق وحدد ئ  وعمسئمح   ير من الهدئس
 و   حضدددور درس  ومدددع ائسدددف الشدددديد  ن يدددح ب السدددئشق بدددئلمر ة إلدددى المسدددجد  المسمشدددفى وحصدددل مدددئ حصدددل

  مسدئ ل الهدئس فد   دحا البدئب  ويحصل مئ يحصدل   و لصالة الماجد ف  العشر ائوا ر من رمضئن  محئضرة
ن قئأ من قئأ  ؛ ت  بدين رجدل  جهبد  وامدر ة إ القدئق  مئ فيه  ال مئ فيه  ت   بداق   و تمهئ بهسئشهئ   ن ال ت  موجودة :وا 

 :ف يدف هتدوأ  ومعتوم  هه ال ي:م  زمدئن إال والدح  بعددي شدر مهده  ئفضل الترون  ؟ئن  حي الهصوص قيت: لمن
))مدددئ  دددال رجدددل بدددئمر ة إال  دددئن الشدددي ئن يتدددوأ:  -اتيددده الصدددالة والسدددالم- يدددف والرسدددوأ  ؟ تمهدددئ بهسدددئشهئ وههئمهدددئ

  من يتوأ م الق الحمد   اآلن السيئرة مئ    بوحد ئ ف  الشئر ى بع   الب العتم ولةسف  ن يمبه ؟ ئل امئ((
يددمكتم بمددئ شددئء ال   فدد   ددحا الحيددز  لكددن  ددو والمددر ة وحددد مئ فدد   ددحا الظددرف ؟ يددف مددئ  دد  بوحددد ئ فدد  الشددئر 

ئسدر مدن  دالأ والح  يتوأ م ل  حا الكالم بمعزأ مئم إن  دئن صدئد  الهيد  امدئ يحددث ويتدع فد  ا  يسمعه  حد
ال ي تدون رجدل بدئمر ة إال ومعادئ حو   و   اتوبدئ: يجر دئ شدؤم الم ئلفد  لتهصدوص الشدراي   الم ئلفئ: الشراي 

   و مدئ  شدبه حلد    و  دئأ   و ام   و  م  من  ب   و من محرم اتيه اتى الم:بيد  حو محرم  و زوجائ  محرم
 دل   جدئر ومجدرور إال ومعادئ حو محدرمال بد مدن متددير   لائومعائ حو محرم إحا هظرهئ إلى المحرم    حا المحرم

معادئ حو  : دل هتدوأ  معادموالمدر ة راكبد    يعهد  إحا  دئن السدئشق معده زوجمده ؟همصور  هده محدرم لده  و محدرم لادئ
 وال مسدئفر المدر ة إال))بدين  دحي المسد:ل  والمسد:ل  المد  متيادئ  و المتصود محرم لائ؟ الفر    يعه  محرم له ؟محرم

و دحا  (ال ي تدون )   هده فد  المسد:ل  ائولدى يالحدث   دل العتدم مسد:ل  ال تدوة ؟مدئ  دو الفدر  بيهامدئ ((مع ح  محدرم



ال ي تون رجل بدئمر ة إال ومعادئ حو )) :يعه  إحا الحظهئ التفث  الوصف الح   و ال توة يرمفع بوجود  رف  ئلث
و ن ال تدوة إحا لدم مكدن بدين   بوجدود  درف  ئلدث :قتهدئ يدب إحا   إن ال توة مرمفع بوجود  رف  ئلث :قئأ ((محرم

وهللا  :وقدئأ لسدئشق الجيدران  يدود  البهد: لتمدرسد يعهد  إحا وجدد ا هدين مد الق سدئشق يرعدد   بد:س بادئا هين فتدط فدال 
المحددرم    ال دد   ددم السددئشق سددئشق ائسددرة ددحا لدديس موجددود اليددوم معددئأ معدد  هددود  البهدد: ي فدد ؟ اآلن   ددو البهدد: 

قدددئأ  دددحا السدددئشق لسدددئشق    و مدددرع   مدددع السدددئشق يوميدددئق مدددئ  دددو بحئضدددر اليدددومبهددد:   و دددئ الدددح  يدددروح محدددرم ال
ئن اهددهئ إال ومعادئ حو محدرم مدن   دل العتددم  ؛معدئأ اتدى  سدئس مرمفدع ال تدوة همشد  مدع الدهص محتيدل :الجيدران

 ددل المحظددور  ك ددر مددن لكددن فدد  الحضددر  ؛ال بددد مددن المحددرم  فمسدد:ل  السددفر غيددر  حددو  ال تددوةالمت :مددن يتددوأ
وجددد  ئلددث مددئ فيدده مجددئأ لشددي ئن  ئل امددئ  ن ا :إحا قتهددئ  ال تددوة مرمفددع بوجددود  ددرف  ئلددث ؟ال تددوة  و ال تددوة فتددط

هرعدد  ن هرفدع  :وم ل  حا إحا قدئأ لزوجمده مد الق   ير  توةمعئلى اتى  سئس مئ مص :فتئأ لسئشق الجيران  لتشي ئن
والمحدرم  دو زوجادئ ومدن    و ال بدد مدن محدرم لادئ ؟ال مدئ ي فد ا  بهد: ي فد  و  و  م ال   و   : البهد:  دحي  ال توة

 :يعهد  اهددهئ مسد:لمئن ؟ال صدبي  ومدئ  شدبه حلد ا  و دل يرفدع ال تدوة غيدر الم تدف صدب  و  ؟اتى الم:بيددمحرم اتيه 
ال   ةولدو  دئن  لدف امدر    السدفر ال يجدوز بحدئأ إال مدع محدرم  والمسد:ل  ائ درى مدع السدفر  مس:ل  من غير سدفر

إحا ارمفع:  حي ال تدوة اهمادى    مئ بئلهسب  لتحضر فئلمحظور ال توة  يجوز  ن مسئفر المر ة إال مع ح  محرم لائ
حرفيدد  ال تددوة مهعدد: مددن  جددل مددئحا؟ مددن  جددل وجددود  ؛ لكددن يبتددى  ن ددحا مددئ يتددرري   يددر مددن   ددل العتددم  اإلشدد ئأ

يعه  مع وجود ال   بداق   ؟ز يروحون باحي البه: وعجيبوهائيجو  :هتوأ  لو وجد ا هين  تام من حشئب البشر  الفمه 
اآلن إحا وجدد:  وا؟مفئد  حا ال بر  ن لتهئس  ن يمسئ ت يب  ل   مظه  الفمه  ال يجوز بحئأ ولو ارمفع: ال توة

اآلن مدئ فيده  : دل هتدوأ م رجدئأ وشدبئب ومدرا تين وغيدر ائسرة ف  م ئن واهد م ال ئدم  م ددمام بمدئ فديام مدن 
ئن مدئ  ؛السئشق يد ل البي: وع رم  واحد مدن  فدراد ائسدرة : و هتوأ  دم المر ة ب ل راح  وب ل حرع توة إحاق م  

لدى مصدئشب    ن المسدئ ل فد  م دل  دحي ائمدور يجدر إلدى  مدور ال محمدد :هتوأ  ال توةمن المحظور   فيه  توة وا 
لى مشمي: لةسرو و وارث   دحا  واتدى  وق ع دابر الفسئد  بئب سد الحراشعم ل  حي المصرفئ: من وي ون مهع   ا 

ئن  يضدئق ال شد   هده م دل حممدئأ والشدي واال  ئن ال تدوة ارمفعد: ال ؛ي:م  رجالن ليدح بئ بدئمر ة :ال ي ف   ن يتئأ
يمسددئ تون فدد  زوجدد    فددال بددد مددن محددرم لدديحفث  ددحي البهدد:  مددئ يسددوأ وعوسددوس لتواحددد يسددوأ وعوسددوس لت ددئه 

حا  دئن السدئشق معده يعهد  إ  غيدرة ليسد:    رجدل الحسدب اتيه هائ مغئر اتيه  ك ر ممئ يغئر   :ويتولون   السئشق
تيده غيدرة الزوجد  مغدئر ا  مدر م دل مدئ يعهد  الزوجد ائم وائ د: مدئ يعهيامدئ ائ  فد   دحا   يدراق  زوجمه يمسئمحون 

زوجمده يوصدل عهد  لدو سدئشق معده ي  و حا له وجده  وعمسئمحون ف  م ل  حا  فيجعتون الزوج  مرفع ال توة   بيرة
لكددن إحا وجددد  ك ددر مددن شدد ص ممددن ي شددى مددهام الشددر م ددل  ددؤالء ال شدد   ؛وعجيددب دا ددل البتددد ائمددر فيدده سددع 

حا  شي: الفمه    ئن الفمه  موجودة ؛ هام ال يد تون ف  ارمفئ  ال توة ف   ك ر من واحد حا  هئ  مظه  لفمه  وا  وا 
إحا   إحا وجد: فمه  بين  م و  مده يجدوز  ن ي تدو بادئ؟ ال يجدوز و د    مده   ةال يجوز وال لتمحرم  ن ي تو بئلمر 

 ددحا  مددر مفددروع مهدده ف يددف إحا وجددد: فمهدد  بددين رجددل   باددئوجددد فمهدد  بددين رجددل و مدده  و بهمدده ال يجددوز  ن ي تددو 
ممسدد   يضددئق وعبتددى ال  فمدددار ائمددر  تدده ومالكدده اتددى وجددود الفمهدد   ولددو وجددد مددن يددداى  هدده يرفددع ال تددوة ؟وامددر ة



مع تد: مهئفعده مدن    دحا شد ص  بيدر السدن ال حئجد  لده بئلهسدئء :قدد يتدوأ قئشدل  واحمدرام الدهص  بحرفي  الهص
 ؟يح ب بئلمر ة وع تو بائ   حا البئب

 .........طالب:
  اهددين  و مجبددوب  وبهعددم لكددن إحا  ددئن مددن المددئبعين مددن غيددر  ولدد  اإلرهدد  لددو افمرضددهئ اهددين  و مجبدد

 ي تو بائ؟  ال يسئفر بائ ؟باحي المر ةيسئفر  :هتوأ
 .........طالب:
مسدد:ل   ددحا البددئب يجددب اتددى   فيدده يددئ إ ددوان  يددئ إ ددوان فيددهفيدده  مددور  ئهيدد   فيدده غيددر اأ......  هعددم مددئ

 ..ئهه إحا وقع: الكئر   والمصيب . ؛المستم  ن يحمئج له  شد االحميئج
  م مبغون مدة الدرس؟  مواد إلهائء الدرس واإلاالن اهه حا ي تب محديد 

لام هدئس   ل  محد هئ اههوهئس  يضئق بئلموضو  ا  فيه هئس مرمب ين بمواايد :ئهه يتوأ ؟ مئن وهصف
 لكن هرجو  ن ال ي ون  هئ   توة. ؛يجيبوهام وعردوهام

ن  دئن فد  بعد  المدحا ب يدرون  ن   يعهد  لادئ  مدع ح  محدرم ((وال مسدئفر المدر ة إال مدع ح  محدرم)) وا 
ولدحا يجيدزون لتمدر ة  ن مسدئفر مدع جمدع مدن الهسدئء معدروف اهدد   رم ال يمهع  ن ي دون سدواء  دئن لده  و لادئالمح

ئهده يدؤ ر ادن سدعيد بدن  ؛بل قد ي ون ال حث له مدن الهظدر  وليس  ل قوأ يتوأ به إمئم ي ون راجحئق   الشئفعي 
وال ))  ئحا مر هئ لاحا الهص؟ مئ مر هدئ لده شد ءباحا التوأ م :يعه  إحا قتهئ  لائ  ن مسئفر مع مستم  ت   هه :جبير

والسدفر  صدته   سدفر :يم دن  ن يتدئأ لده     شد ء    سدفر  مسئفر سدفر م تدق ((ال مع ح  محرممسئفر المر ة إ
وجددئء   وجددئء محديدددي بيددوم وليتدد    ددحا ائصددل فيدده  و ددو البددروز وال ددروم اددن البتددد  سددفوروم تدده ال  مددن اإلسددفئر

ال   مجدرد مدئ يسدمى سدفر  بمدرادفددأ اتدى  ن العددد لديس   جدئء اإل دال و   ء محديددي ب ال د وجدئ  محديدي بيدومين
واتدى  دحا الدحين يسدئفرون بئلمدرسدئ: إلدى البتددان   ولدو   در الرفتد   يجوز  ن مسئفر المر ة إال مع ح  محدرم لادئ

و دو زوجادئ  و مدن محدرم اتيده   ادئإال ومعائ محدرم ل ن ال يسئفروا بئمر ة  -جل واال-والترى اتيام  ن يمتوا هللا 
و دل يشدمرج  و   ئن غيدر الم تدف وغيدر الهبيده يم دن  ددااام ؛م تدفوال بدد  ن ي دون المحدرم هبيده   اتى الم:بيد

بعد  العميدئن ال شد   هادم  هبده  :وبعضدام قدئأ  اشدمرج بعضدام البصدر ؟ولدو  دئن  امدى و ي فد  ي ون مبصراق 
لكدن إحا  شددي: الفمهد  معدروف مدئ  دو الح دم  فددال  ؛يوجدد مدئ يددأ اتيده فادحا الشددرج ال  مدن   يدر مدن المبصدرعن

ائسفئر الم       مع ائجهب موليمه الم  من  جتائ سئفر ي ون المحرم مغفل يهزأ وعح ب وعروح وعج  وعمر  
و يدئ   د   د :يتدوأ  بعضدام يمسدئمح فد   دحا  ف  ارف الهئس وجر: العئدة ب:هائ قصيرة الزمن  ئلسدفر بئل دئشرة

حا د ت: بدئب ال يدئرة   المحرم يوصتائ الم ئر  مئ يحمئم  ومع جمع من الهئس  سفر سئا  مئ يضر -سدال وا 
حا  ردهدئ   ال دئه  الم دئر ال دئه  المحدرم  يضدئق يهمظر دئمصل إلدى الم دئن   مئ اتيائ ش ء -إن شئء هللا بعدد  دحا وا 

ومر دب   مح ب مع جمع من الهسدوان  يحمئم محرممئ من البتد إلى الم ئر ليس بسفر  : ن هموسع ف  ائمر قتهئ
وائمدور يجدر بعضدائ بعضدئق إلدى  ن همهدئزأ ادن   وم ته ف  الم ئر ال ئه  مئ فيه سفر  ال ئشرة ئن الزمئن يسير

حئلد  المدؤ را: ادن هدزوأ   هصدف سدئا باآلن ال ئشرة  قتع: من م ئر الدمئم مرعد الرعئ  مد الق   قيمهئ و  القهئ
حصدل   يدر  ؟ال مدئ يحصدلا  يحصدل و   حئشدل :قدئلوا  ال ئشرة ف  م ئر الرعدئ و مئ يسمح ب:ن مهزأ الج  ال ئشرة



فمهدد  ومددع جمددع غفيددر مددن الهسددئء ال  ومر ددب لترعددئ يددود  المحددرم فدد  مح دد  الت ددئر   حصددل فدد  الت ددئر   ددحا
الت دئر ممع دل  ئن دا دل ؛ا رجدوا :ف  شدة الحر قئأ  ومع ل الت ئر ف    ر الشار ف  ظالم دامس  م:موه 

فئلمسدئ ل   وحفظادئ مدن الضدرورا:  وائارا  ممدئ يجدب حفظادئ ؟ ل  حا مؤمن فيه الفمه   ا رجوا  وحر شديد
وهزلد:   م دئنال فد المدؤ را: ادن  بدوج ال دئشرة  يعهد  حئلد:  ه يجدر إلدى ويدال: و دوارثف  م ل  حا ال ش   ه

 و مددع     مرعددد مهمتددل إلددى البتددد فدد  م ددل  ددحا اليددوم يضددئق رحتدداآلن مددئ فيدده   فدد  م ددئن   ددر مددؤمن اتياددئ الفمهدد 
ال بدد مدن  ن هحسدب لم دل  دحي   وم  : يوم  و يومين بمفرد ئ   يضئق إلى اآلن الجو مئ يسمح :قئلوا االمصئال:

  والفتادددئء يهصدددون اتدددى المسدددئف  ولدددو ق عادددئ فددد  سدددئا   ولدددو قصدددر: المددددة  و دددو  يضدددئق سدددفر  ائمدددور حسدددئب
يدئ رسدوأ هللا إن  :فتدئم رجدل فتدئأ )) وال مسئفر المر ة إال مع ح  محرم((يتوأ:  -ة والسالماتيه الصال-والرسوأ 

و هئ وهللا   مئشمين  يتومدرس ف  بتد   ر البه:  و الزوج   :سفر ابئدة بع  الهئس يتوأ  امر م   رج: حئج 
ال   مع دل مصدئلحائ  د  مئ اهد  اسمعداد  ا دل  امدئل  ومصدئلح  و روح  وديادئ  إمدئ  ن مع دل مصدئلح   و

امدر ة مسدئفر يوميدئق   بمدوازعن الددهيئائمور لو حسب: حمى بمتدئييس الددهيئ   مرعد  ن محوش الدهيئ  تائ  من  حابد 
ب:  مسدئفر اجدوز مسد يه  مدروح مدع السدئشق  ؟ب:  ارف ؟ليعه  ب:  ات  مئش   يتومسئفر يوميئق سبع -اجوز–

يئ رسدوأ هللا  :قئأ  م ل  حي ائمور ال بد  ن يحمئج لائ  شد االحميئج .. ومرجع.....موديائ ومرجع مسو  الغداء 
هدد  اكممبدد: فدد  غددزوة  ددحا و ددحا  إن امر مدد   رجدد: حئجدد  -قددئأ رسددوأ هللا   و ددو فدد  ابددئدة   دد  فدد  ابددئدة  وا 

يعهد     دحا   دم  امدر  الجادئد وحدو مدع امر مد   امدر  الغدزوة ((اه تق وحو مدع امر مد )) :-صتى هللا اتيه وستم
والعددر  ي دشدده وعدهسدده  دهددى   و ددحا مهدده  حفددث العددر  :جددئء: الشددراشع بحفظاددئ مهاددئويددش الضددرورا: المدد  

واتددى  قئرهدده   يمعدددى إليدده واتددى ولدددي واتددى  صددائريولدديس ب ددئص فدد  الشدد ص هفسدده إحا مسددئ ل ضددرري   شدد ء
  .باحا البئبولحا جئء ا ممئم الدين واإلسالم اتى وجه ال صوص    تام

إحا  :ومددهام مددن يفددر  هظددراق لتمعهددى مدد الق يتددوأ [ممفددق اتيدده والتفددث لمسددتم] اه تددق فحددو مددع امر مدد (()) :قددئأ
 متمفد: لادئ  مد  وال   مدئ إحا  ئهد: اجدوز ال يتمفد: إليادئ  فدال بدد مدن محدرم ئه: المر ة شدئب  متفد:  هظدئر الهدئس 

لكن  ؛ مر ن م فف ؤالء   ال يرجون ه ئحئق التوااد م الق الالم يعه   صل  حا  م ل  حي يمسئمح ف  حتائالهئس 
ال يجدوز ال تدوة بادئ ولدو   لكدن ال ي تدى بادئ ؛يعهد  م فدف مدن حجئبادئ ال بد:س  ال يعه   هائ مسئفر بددون محدرم

   دل صدهف مدن الهدئس لده جدهس يرعددي وعادواي  وال يجدوز سدفر ئ مدن غيدر محدرم ولدو  ئهد: اجدوز   ئه: اجدوز
هسد:أ   واسممر  ئ بحيث صئر ال ي ف ادن شد ءوائش اتيائ   ب  المعصي ومن الهئس من سر: ف  اروقه مح

اتددى وجدده ال صددوص فدد  الظددروف المدد  هعيشددائ مددع وجددود  ددحي الوسددئشل المدد  و ددحا البددئب   هللا السددالم  والعئفيدد 
 .  سواء  ن  بيرا:  و صغيرا:موليئ:ف  مس:ل  الحرص اتى اليهبغ   ن يزاد   مؤجو  حي الغرعزة
 لخا ماِ ب ون محرم؟سفر ا طالب:

ن  ددن  ددئفرا: فددئئمر  شددد   ددن م ئلبددئ: باددحاو  ئدمددئ: مسددتمئ: ال  مددئ يجددوز ر ة بدددون ال مسددئفر امدد  وا 
 هتل  فئلمائ من الددا ل  : و قئألكن الش ء الح  حتيت  ابمت  به   ير من الهئس  هائ إحا جئء: ال ئدم    محرم

اض ر  ن يسئفر  و يمر ائ   ي: ال  توة وال سفر وال ش ء م وجد: ف  الب  وال محمئم إلى سفر من غير محرم
 معائ   ته؟  مئ معائ محرم ؟ال مئ يجوزا  يجوز و  ؟ال يسئفر بائا  ف  البي: وحد ئ و 



 .........طالب:
 مدور غيدر شدراي  م دل مدن يسد:أ شد ص اهددي    و اإلش ئأ  ههئ هرمكب  مور وهبه  اتيائ  مدور   درى 

 م بعد حل  ال   قبل صالة الفجر بسئا ال بد  ن ه رم  :يتوأ    مئشمين  يتواشر مدرسئ: يهتتان ببئص بمسئف
مددن يدد:من  ههددئ هجتددس ومعدد  اشددر مددن   هسددم يع  ن هتددف فدد  ال رعددق وهصددت  الفجددر حمددى هصددل إلددى المدرسدد 

هميج  صحيح  مبهي  اتى  و يرعد جواب شرا    وعؤ ر الصالة حمى م تع الشمس  الهسئء يم ن يعمدى اتيام
مسدئ تون فد  عو   ومدئ ابمتد  بده الهدئسمسد:ل  ال ئدمدئ:     الغير صحيح   يعه  ظتمئ: بعضائ فدو  بعد وسيت

بحيدث ال ي دون سدببئق    و يهتل  فئلمادئ مدن الددا ل   ئ إال بمحرم  و ون بع  الهئس يحمئج وال يحضر  حا البئب
  وفد  الصديف يروحدون يعممدرون   ون مد:م  مسد:ل  السدفر يروحدون يسدئفر   في دون شدرع ئق لادئ  ف  ارمكئبادئ المحدرم

ارمكدئب   دف م دل مدئ قدئأ   دل العتدم:  ؟ويش يسوون يمر وهائ ف  البيد: وحدد ئ  و اهدد الجيدران  و اهدد ائقدئرب
  مئ فيهلكن  يضئق يبتى ف  الهفس  ؛ه و والدي  حفث لائ من  وهه يمر ائ اهد غيري   وهائ معه ومع هسئشالضررعن

وعمدددوب   ويعدددرف  هددده م دددئلف  ف دددون اإلهسدددئن يرمكدددب   دددف الضدددررعن ((فر المدددر ةال مسدددئ))يبتدددى م ئلفددد  الدددهص 
و دل   وهللا المسدمعئن   و يعرضدائ لمدئ يضدر بادئ  يفدرج بادئ يضئق  سال من  وهه  -جل واال-من هللا ويسمغفر 

 شؤم الم ئلفئ:.   حا سببه شؤم الم ئلف 
 :قاال ،لبياك عان ةابرمة :رجا ا يقاول سمع -صلى هللا عليه وسلم-أن النبي  -رضي هللا عنه-وعنه 

عان نفساك ثام حاج حاج )) :قاال ،ال :قاال ؟((حججاِ عان نفساك)) :قاال ،أخ أو قريب لي :قال ((ةبرمة من))
 والراجح عن  أحم  وقفه. ،بن حباناوصححه  ،رواه أبو  او  وابن ماجه عن ةبرمة((
 :سدمع رجدالق يتدوأ - اتيده وسدتمصدتى هللا- ن الهبد   -رضد  هللا اهده-واهده  :-ه هللا معئلىرحم-يتوأ 

 و    م لد  :قدئأ ؟((مدن شدبرم )) :-اتيده الصدالة والسدالم-يسد:له الهبد   ؟((من شبرم )) :قئأ  لبي  ان شبرم 
 ددحا الحددديث  ((حددو اددن هفسدد   ددم حددو اددن شددبرم )) :قددئأ  ال :قددئأ ؟((حججدد: اددن هفسدد )) :فتددئأ  قرعددب لدد 

الدراجح  :و هدئ يتدوأ  ابهده صدئلحف  روايد    جح اإلمئم  حمد رفعهو يضئق ر   وصححه ابن حبئن  م رم ف  السهن
 ؛رفدع والوقدفوال يمهع من صح  ال  و ب: اهه  يضئق مرجيح الوقف  ف ب: اهه مصحيحه مرفوائق   اهد  حمد وقفه

متمضددى مددرجيح  ددحا متمضددى الوقددف  البيدد  اددن شددبرم ا :يعهدد  ابددن ابددئس سددمع رجددالق يتددوأ  لكددن باددحا السدديئ 
باددحا    م لدد   و قرعددب :قددئأ ؟((مددن شددبرم )) :فتددئأ البيدد  اددن شددبرم ا :ابددن ابددئس سددمع رجددالق يتددوأ الوقددف  ن

يعه   ل  البي  ان شبرم ا :سمع رجل يتوأ -اتيه الصالة والسالم-ومتمضى مصحيح الرفع  ن الهب    السيئ 
 ؟ و موقوف  -لصالة والسالماتيه ا-مرفوا  لتهب    بم:  قص  واحدة ؟ هائ قص  واحدة  و  ك ر من قص  :هتوأ

وائ درى  بمد:  -اتيده الصدالة والسدالم- مئ قصمئن إحدا مئ  بم: مرفواد  إلدى الهبد   : و هتوأ  إمئ  حا  و  حا
 د   : و هتوأ ؟وبع  من روى ال بر قصر بائ فوقفائ  ائصل  هائ مرفوا  : و هتوأ ؟موقوف  اتى ابن ابئس

فرفعادئ   جدرى بادئ اتدى الجدئدة: يدئ دم بعد  الروا  من  الم ابن ابئس و حا  وائصل  هائ موقوف   قص  واحدة
الدراجح اهدد  :و هدئ يتدوأ  ئهه ف  روايد  صدئلح ح دم اإلمدئم  حمدد  هده مرفدو  ؛-اتيه الصالة والسالم-إلى الهب  
 و ب: اهدي  هه موقوف؟   ن اإلمئم  حمد  ب: اهدي  هه مرفو  : ل هتوأ   حمد وقفه

 .........طالب:



الدح  يغتددب اتدى الظددن  هادئ قصدد  يعهد  بادحا السدديئ   ؟ال  ك ددر مدن قصدد ا  تصد  واحددة  التصدد  واحددة و ال
يعهد     ب: ف  روايد  صدئلح  هده صدحح المرفدو مع  هه    مئ قئأ المؤلف  لكن المرجح اهد  حمد الوقف ؛واحدة
و ال مئ صحيح  ؟موقوف ن  حي التص  روع: من  رعتين  رعق مرفو  و رعق  :فال هتوأ  -رحمه هللا- حمد 

ومددن بهددئي موقوفددئق قصددر بدده فجعتدده مددن قددوأ ابددن   مددن رواي مرفواددئق بهددئء اتددى ائصددلفي ددون    ئبدد: اهددد  حمددد
ولدحا   المدرجح اهدد الب دئر  الرفدع  بعدد المشداد ائوأ  يعهد  هظيدر مدئ جدئء فد  رفدع اليددين بعدد الدر عمين ؟ابئس

 حا   وليس من مواضع الرفع اهدي بعد الر عمين  لم يتل بهولحا   المرجح اهد اإلمئم  حمد الوقف   رجه مرفوائق 
ن ي ب: ادن ابدن امدر موقوفدئق وعمصور     مئ فعل الب ئر   -اتيه الصالة والسالم-يمصور  هه ي ب: ان الهب  

يعهد   دل  دحا مدن ائسدمئء    م لد  إلدى   دري ؟((مدن شدبرم )) البيد  ادن شدبرم ا :لكن قص  باحا السيئ  ؛اتيه
لكدن  ؛اتدى  دحا بم دل  دحي التصد  وهادحا السديئ هعم يهددر  ن يمفدق فد  المسدمي   ؟ و من ائفراد  م روق  شبرم ال

وفدد   ددحا مددئ يسددمى اهددد  ددالب العتددم   وال ددئه  موقددوف   حددد مئ مرفددو واحدددة روعدد: مددن  ددرعتين  ددحي التصدد  ال
حا معئرضدئ فاد  مسد:ل   الفيد  بدين   دل العتدم  معدئر  الوقدف والرفدع ئن مددن  ؛العبدرة بدئلرفع :هام مدن يتدوأمد  وا 

  ممفدق اتيده  ح در ابدن ابدئس ممديتن  ئن الوقدف ممديتن ؛ال العبرة بدئلوقف :ومهام من يتوأ  رفع معه زعئدة اتم
  فدئلمرجح الوقدف  ائصل ادمهو   م متف فيه -اتيه الصالة والسالم-لكن ح ر الهب   ؛ح ري من رفع ومن وقف

 هام ال يح مدون بح دم لكن  رعت  ائشم  الكبئر  ؛يحفث لةك ر :ومهام من يتوأ  ثيح م لةحف :ومهام من يتوأ
وحيهشدح   ومدرة رجحد: الرفدع  الوقدففمدرة التدراشن اهدد اإلمدئم  حمدد رجحد:   بل يجعتون التراشن مرجح  ائم م رد

 هده ال  :يتدوأو دو امددة مدن   واتى  ل حدئأ الكدالم فد  الحدديث  وعدل  ي ون له  ك ر من قوأ ف   حا الحديث
  و دو حددديث م متدف فيدده   الفدئق لتحهفيدد   و دم جمادور العتمددئء  مصدح الهيئبد  فدد  الحدو ممددن لدم يحددو ادن هفسدده

و و امددة الجمادور فد  اددم مصدحيحام الهيئبد  قبدل   يعه  رفعه ضعيف  و و مضعف اهد جمع من   ل العتم
 ب: رفعه. ال ي  :المهحر ابنويتوأ   رفعه   : :يتوأ اإلمئم  حمد  الحو

 ؟ و اتيه  ن يجدد اإلحرام ليحرم ان هفسه   مئ  هئ  ل يجزشه  حا اإلحرام ان هفسهإحا  حرم ان غيري 
هيد  الدد وأ فد  الهسد   ئبمد  مدئ  ؟لكن مئ الدح  مغيدر ؛اإلحرام المتبي  بئلحو  ئبم   اإلحرام  ئب:  ئب: ؛ ئنيجز  
 :ن  ش ص حو هيئب  ادن شد ص ادن زعدد مدن الهدئس قدئألكن الح  مغير  ون  حا الهس  لفالن  و فال ؛مغير:

وهللا  :وقدئأامصدل زعدد بدئلجواأ   صئحب  حي الددرا م  لبي  ان زعد :فتئأ ف  المحرم   حي  ال    الف حو اه 
 دحي  :وقدئأف دئن شد ص موجدود    رعدد  محدو اهد مدئ و هدئ   ومم دو  مدراراق الفر   حئم   هئ حي السه  اسم ر: 

ال مدئ ا  يصدح و   لكدن بددأ مدن  ن يحدو ادن زعدد يحدو ادن امدرو ؛ و هئو  لتد وأ ف  الهس    ال    الف بدالائ
 ن زعدد لديس لده  ن يرجدع بئامبدئر  ن هئشبد  د دل فد  الهسد  فيتزمده  :يصح؟ اتى متمضى  حا الحدديث؟  و هتدوأ

 :وقددئأ   الف دفدع لعمددرو  ال د    ددحا زعدد جدئلس فدد  بتددي  زعدد وامددرو وب دراآلن اهددهئ  ال دد   شد ئص   اإلممدئم
وهللا  هدئ احمجد:  :وقدئأ  امصل زعد بعد مددة يسديرة  ان زعدلبي   :ح ب امرو لمئ متبس بئإلحرام قئأ  حو اه 

 دحا المهظيدر    حي  ال د   الف :فإحا ب ر موجود قئأ  مئ  حمئم الحو  حي السه   حولان ل ل    ابع ان  الدرا م
لكدن  دل  دو ادن فدالن  ؛الح   دو امدرو د دل فد  الهسد رجل ئن الد وأ ف  هس   حا ال ؛يمش  اتى الحديث

 دحا الدح   ؟ال اهدها  لكدن  دل  دو ادن شدبرم  و  ؛ دحا د دل فد  الهسد    و ان فدالن  دحا الدح  مغيدر م دل مدئ معهدئ



مدئ حدو و يدل ح دم ائصديل؟ اآلن الدح    در فد  المغيدر  دون الدح  د دل فد  الهسد   ن ح م ال :سيمغير  ل هتوأ
فاددل لكددن  ددحا إحرامدده اددن زعددد صددحيح وال مددو صددحيح؟ صددحيح  ؛مو تدده لدديس بصددحيح فإحرامدده اددن  اددن هفسدده

  م  در مم الفئر  وال مئ  در ممدوي؟ اآلن  دحا شد ص مدئ حدو ادن هفسدهيغير  حا اإلحرام إلى ب ر وال مئ يغيري؟  هم
  دحدو ادن هفسد   دم حدو ادن زعد  مئ يجوز  ن محو ان غير  و ه: مئ حجي: ان هفسد  :وقيل لهو ل بئلحو 

  المس:ل  الم  افمرضهئ ئ ش ص حئم ان هفسه مصح هيئبمه ئهه حو ان هفسه فتبل الهيئب  ان زعد بمبت  معين
ال حدو ادن ا  حدو ادن هفسد  و    هدئ محمدئم  لبي  ان زعد امصل اتيه زعد حوأ ل  المبت  : م لمئ د ل ف  الهس 

  بق لمئ معهئ  و غير م دئبق؟ غيدر م دئبقيعه  المهظير م ئ حوله  حا المبت  وب ر موجود   دبر هفس   غير 
 دحا مدئ   يمهع من الهيئب   صدالق   مئهع شرا لمئحا؟ ئن المئهع من الهيئب  ف  الصورة ائولى صورة حديث البئب 

د ل هئشب ف  الهس  ال يجوز مئ دام   فال يغيري  الص  والهئشب له ح م من يهوب اهه  فيه مئ يمهع من الهيئب 
لكدن المعدديل فد   ؛هي  الد وأ ال بد مهائ ر ن من  ر ئن الحدوبئلهسب  لتهي  الهي  ف  الحو   يرجعله  ن يغير وال 

ى  هده لدو حدو بمعهد  فيه ش ء من السدع   ال  مئ  و م ل الصالة  و م ل الصيئم  فيه ش ء من السع  حي الهي  
ال مددئ يصددح؟ ا  بدده فددالن يصددح و صددرفه لمددئ شددئء لمددئ وصددل إلددى البيدد:  و  حددرم بمددئ  حددرم  ددم    حددرم إحددرام م تددق

يصدح  فهيد   ال مئ يصح؟ا   م  مى بئلحو بعدي يصح و   فتمئ وصل إلى البي: قتبه امرة   حرم بئلحو مفرداق   يصح
 مددئ مددئ ال   لكددن المصددرف فدد   ددحي الهيدد  فيمددئ يميحدده الشددر  ؛د مددن اإلممددئمالددد وأ فدد  الهسدد  ر ددن ال ممغيددر وال بدد

  ال مدئ يصدح؟ يعهد  مدن ائقدل إلدى ائكمدلا  يصدح و    راد  ن يتتبه إلى مفدرد  يعه   حرم ممممع  فاليميحه الشر  
لكدن شد ص  حدرم  ؛م ل  حا الهو من مسئشل   يرة  لكن الع س مرى بيجيهئ ؛دل: اتيه ائدل    حا مئ فيه إش ئأ

لكدن  ؛ حدرم بعمدرة  رة هدئ  رعدد  ن  حدرم بعمد  بعمرةب:حرم ال  هئ  رعد ائكمل  هئ  :فتمئ  حرم بئلحو جئء وقئأ  مفرد
 دحا  حدرم  :ال مدئ يجدوز؟  قدوأا  يجدوز و   رجدعي هدئ اآلن  مممد: الهسد  وه ؟من يتزمهد  بدئلحو :لمئ  هاى العمرة قئأ
لمئ  حرم قئرن وقددم م د   -اتيه الصالة والسالم-م ئبت  ئمر الهب  والصورة مصير  :قئأ  بئلحو  و  حرم قئرن 

لمدئ حدل مدن    يدب  جعتادئ امدرة :قدئأ  امدرة اجعتادئ :قتهدئ  مئ مع   دد ال وهللا  :قئأ ؟ ل مع   د  :قيل له
 ال مئ يجوز؟ ا  يجوز و   هئ لس: حو   رعد  رجع ئ ت اآلن الحل  ته  :العمرة قئأ

ّ{ طالب:   .[( سورة البترة371)] }َوَأّتمُّوْا اْلَحجَّ َواْلُعْمَرَة لِلّه
 حدرم بعمدرة ولدو  دو لدو  دئن امتده ابمدداء   لدى اآلنمدئ د دل فد  الحدو إ  والحدو مدئ بعدد د دل   مم العمرة

وهللا  :قدئأ  ور ى الزحئم الشديد  فتمئ  دى العمرة وحل الحل  ته   ئن ف  هيمه  ن يحو لو  ئن ابمداء جئء ليمممع
ن  دئن فد  هيمده  ن    دحا مدئ فيده إشد ئأ   دحا يجدوزتبسد: بده  الحدو مدئ بعدد م  برجع إلى   تد   هئ لبس:  يئب  وا 

ومن بئب  ولدى إحا فعدل   ال يئ     :هتوأ ؟كن  حا الح  قتب الحو إلى امرة ليبحث ان ائكمل  م يرجعيحو ل
 تدد  امددرة   الحددين متبسددهئ بددئلحو وبعدددين اشددرة  يددئم اتددى الحددو وزحددئمور هددئ  :بعدد  الهددئس يتولددون   حلدد  حيتدد 

إن -شل الهيد  يد:م    يدر مهادئ واتدى  دل حدئأ مسدئ   دحا يعئمدل هتدي  قصددي  ال :هتدوأمن بدئب الحيتد    رمئحوه
 .-شئء هللا معئلى



إن هللا كتاب علايكم )) :فقاال -صالى هللا علياه وسالم-خطبناا رساول هللا  :قاال -رضي هللا عنه-وعنه 
الحج مرة فما زا  فهو  ،قلتها لوجبِ لو))قال:  ؟أفي كل عام يا رسول هللا :فقالفقام افقَر بن حابس  ((الحج

))  .-رضي هللا عنه-وأصله في مسلم من ح يث أبي هريرة  ،ر الترم  غيرواه الخمسة  تطَو
إن )) :فتدئأ -صدتى هللا اتيده وسدتم-  بهدئ رسدوأ هللا  :قدئأ -رضد  هللا اهامدئ-بن ابدئس اواهه يعه  

اتددي م الحددو ولتمددردد فدد  ائمددر  ددل يتمضدد  المكددرار  و ال    مددب يعهدد   وجددب وفددر  ((هللا  مددب اتددي م الحددو
الحدو   لدو قتمادئ لوجبد:)) :قدئأ ؟ فد   دل ادئم يدئ رسدوأ هللا :الم:كد قئم ائقر  بن حئبس فتئأ ومن بئب ؟يتمضيه

إال إحا دأ دليدل   وع درم الم تدف مدن اادمده ب:داشده مدرة واحددة  و حا يدأ اتى  ن ائمر ال يتمض  المكرار ((مرة
بس فتئأ  ف   ل ائم يئ رسدوأ هللا قدئأ فتئم ائقر  بن حئ ((إن هللا  مب اتي م الحو)) : هئ قئأ  يتمض  المكرار

  .((لمئ اسم عمم)) :وف  رواي  ((وا بائلو وجب: لم متوم))و  :لو قتمائ لوجب: ف  رواي 
اتددى المسددتمين  ن  -جددل واددال-يعهدد  مددن هعددم هللا  ((فمددئ زاد فاددو م ددو   الحددو مددرة  لددو قتماددئ لوجبدد:))
لفدث   غيدر المرمدح  و صدته فد  مسدتم :ويتدوأ  ي ال مسد روا   ب ل سه  ال يمكرر م ل الصالة والصديئمالحو ليس 

فتددئأ  ((يددئ  يادئ الهدئس قدد فدر  هللا اتدي م الحدو فحجدوا)): فتدئأ -صدتى هللا اتيده وسدتم-مسدتم   بهدئ رسدوأ هللا 
 : دم قددئأ ((ولمددئ اسدم عمم  لوجبد:هعدم  :لدو قتدد:)) :فتدئأ  فسدد : حمدى قئلادئ  ال ددئق  ؟ كدل اددئم يدئ رسدوأ هللا :رجدل
إحا  مددرمكم بدد:مر )) :وفيدده ((مددئ مددر مكم فإهمددئ   تدد  مددن  ددئن قددبتكم   ددرة سددؤالام وا ددمالفام اتددى  هبيددئء محروهدد  ))
حا هايدمكم ادن شد ء فدئجمهبوي  اسم عمموا مهه مئ ف:م وائسدشت  فد  ائمدور المد  فيادئ شد ء مدن السدع  ال ئليد   ((وا 

و مددئ   المحظددور إهمددئ  ددو فدد  وقدد: المشددرعع و ددحا  مددن التيددود والشددروج ال شدد   هاددئ قددد مكددون سددببئق فدد  المضددييق
 حا م توب   االسمفصئأ من  جل  داء العبئدة بيتين اتى وجاائ  الوح االسمفصئأ بعد اسمترار ائمر واهت ئ  

   م يحدرم مدن  جتده  لكن ف  وق: المشرعع احممئأ  ن  حا  ئن مبئح [( سورة الهحل31)] }َفاْسَوُلوْا َأْهَل ال ّهْكّر{ وفيه
اتيدده -د لمددئ قددئأ لاددم موسددى الياددو   مددن سدد:أ اددن شدد ء مبددئح  ددم حددرم مددن  جتدده  ا مددن  اظددم الهددئس جرمددئق و ددح

َ َيْوُمُرُكْم َأْن َتْ َبُحوْا َبَقَرةا{ :-السدالم لكدن شدددوا فشددد  ؛لدو حبحدوا  دهدى بتدرة وجددو ئ  فد: [( سدورة البتدرة19)] }ّإنَّ ّللاه
َ َيْوُمُرُكْم َأْن َتْ َبُحوْا َبَقَرةا{}إّ   ولوال  هام اسم هوا مئ حبحو ئ  اتيام  ؟فس:لوا ادن سدهائ مدئ  د  [( سورة البترة19)] نَّ ّللاه

  حلددوأ م يددر ائر  وال مسددت  الحددرث ال ؟ال غيددر ائمتدد ا  ائمتدد  و   صددفراء ؟سدد:لوا اددن لوهاددئ  ال فددئر  وال ب ددر
اتدى ممدردد   و د   مد  ب ئمتادئ  حبحو دئ ولدوال  هادم اسدم هوا مدئ  :لوا ادن بعد  التيدود فد:لزموا بادئالمتصود  هام سد

بعدد مدردد    مد  مدؤمر بدحبح بتدرة فدحبحو ئ ومدئ  دئدوا يفعتدون   اتى  درعتمام فد  المتكدؤ واددم التبدوأ   رعت  الياود
الشددئ د  ن   فادحي  مد   ئمتد   يعهد  الهددئس يمفدئومون   وفدر  بيدهام وهدين مدن يددؤمر بدحبح ابهده فيمتده لتجبدين   وعدل

همددئ  تدد  بهددو إسددراشيل   اددئ محمومدد فدد  وقدد: المشددرعع ال شدد   هم ددل  ددحي ائسددشت   ب  ددرة  - و مددن قبتهددئ امومددئق -وا 
  و مدئ بعدد االسدمترار [( سورة المئشددة303)] }اَل َتْسَوُلوْا َعْن َأْةَياء ّإن ُتْبَ  َلُكْم َتُسْؤُكْم{ :جئء الها  ان حل   سؤالام

 فال مئهع من االسمفصئأ لمؤدى العبئدة اتى وجاائ.   ح وادم الزعئدة فيه بئهت ئ  الو   اسمترار المشرعع
 وصتى   وستم وبئر  اتى هبيهئ محمد واتى  له وصحبه  جمعين.

 


